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 1و  .3دانشجوی کارشناسی ارشد و استادیار ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد
 .2دانشیار ،مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی شهرکرد
(تاریخ دریافت - 1332/12/13 :تاریخ تصویب)1333/6/11 :

چكيده
در این تحقیق از  1082رکورد طول عمر میش ،جمعآوریشده در سالهای  1361تا  1303از گلة
ایستگاه پرورش و اصالح نژاد گوسفند لری بختیاری واقع در استان چهارمحال و بختیاری ،برای
برآورد روندهای ژنتیکی ،محیطی و فنوتیپی صفت طول عمر استفاده شد .به منظور برآورد ارزش
اصالحی طول عمر اقتصادی میشها از روش حداکثر درستنمایی محدودشده و تجزیة تکصفتی
مدل حیوانی استفاده شد .بهترین پیشبینی نااریب خطی از ارزشهای اصالحی میشها و روند ژنتیکی
بهصورت تابعیت میانگین ارزشهای اصالحی از سال تولد برآورد شد .روندهای محیطی و فنوتیپی
نیز بهصورت تابعیت انحرافات محیطی و فنوتیپی (انحرافات مقادیر فنوتیپی از میانگین کل) از سال
تولد میشها برآورد شد .نتایج این تحقیق نشان داد که روند ژنتیکی طول عمر اقتصادی مثبت (8/833
روز) و غیرمعنادار از صفر بود .روندهای محیطی و فنوتیپی طول عمر اقتصادی معادل -21/01و
 -21/10روز و معنادار از صفر بودند ( .)P<8/80در نتیجه انتخاب برای صفات رشد در گلة مورد
بررسی به تغییرات قابل مالحظة ژنتیکی برای صفت طول عمر اقتصادی میشهای این نژاد منجر نشده
است و با اصالح شرایط محیطی میتوان از روند فنوتیپی منفی جلوگیری کرد.
واژههای کليدی :روند ژنتیکی و فنوتیپی ،طول عمر اقتصادی ،میش لری بختیاری.
مقدمه
طول عمر تولیدی یا اقتصادی ،فاصلة زمانی از اولین
برهزایی تا زمان مرگ یا حذف میش به لحاظ کمبودن
تولید ،بیماری و غیره تعریف میشود .این صفت از نظر
اقتصادی اهمیت درخور توجهی در صنعت پرورش
گوسفند دارد ،بهطوری که میشهایی با طول عمر
تولیدی باالتر تعداد برة بیشتری در طول عمر خود تولید
میکنند ( .)Abdelqader et al., 2012سودآوری و
بازدهی اقتصادی در گلة گوسفند به صفات مختلفی از
جمله صفات تولیدی ،تولید مثلی و سازگاری وابسته
است و انتخاب بر اساس تنها یك صفت نمیتواند به
بهرهوری بهینه منجر شود .به رغم اهمیت اقتصادی
* تلفن63333253820 :

فراوان صفت طول عمر اقتصادی ،انتخاب مستقیم برای
بهبود عملکرد این صفت در میشها میسر نیست و
انتخاب باید غیرمستقیم و با استفاده از سایر صفات
نشانگر ،نظیر صفات مرتبط با تیپ صورت پذیرد که
همبستگی ژنتیکی باالیی با طول عمر اقتصادی دارند .بر
این اساس در بیشتر نژادهای گوسفند ،این صفت در
معیار انتخاب لحاظ نشده و عمالً انتخابی برای بهبود
طول عمر اقتصادی صورت نمیگیرد ( El-saied et al.,
 .)2005گوسفند نژاد لری بختیاری با جمعیت حدود 3/4
میلیون رأس از نژادهای درشتجثة کشور است که
عمدتاً در استان چهارمحال و بختیاری و تحت
سیستمهای عشایری و روستایی پرورش یافته و ساالنه با
Email: vatankhah_mah@yahoo.com
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تولید بیش از  83هزار تن گوشت قرمز نقش بسزایی در
تولید پروتئین حیوانی دارد ( .)Vatankhah, 2010از
طرفی با توجه به اینکه معیار انتخاب درگوسفند نژاد
لری بختیاری نیز همانند سایر نژادهای گوسفند در
کشور ،شامل صفات مرتبط با تولید گوشت (رشد و
بهخصوص وزن از شیرگیری) است ،در صورت وجود
همبستگی منفی بین صفات رشد با طول عمر اقتصادی،
انتخاب برای افزایش صفات رشد طبیعتاً باید به کاهش
طول عمر اقتصادی میشها و درنتیجه کاهش سودآوری
بینجامد .سؤال اساسی این تحقیق این است با توجه به
اینکه در سالهای گذشته ،معیار انتخاب در گلة ایستگاه
پرورش و اصالح نژاد گوسفند لری بختیاری ،صفات
مرتبط با وزن از شیرگیری بوده ،به طوری که روند
ژنتیکی وزن از شیرگیری  77گرم در سال گزارش شده
است ( ،)Rashedi Dehsahraei, 2012صفت طول عمر
اقتصادی میشها در این نژاد چگونه تغییر کرده است؟
بنا بر این هدف از این تحقیق برآورد روند ژنتیکی و
فنوتیپی طول عمر اقتصادی در میشهای گلة ایستگاه
پرورش و اصالح نژاد گوسفند لری بختیاری است.
مواد و روشها
در این تحقیق از  3268رکورد طول عمر اقتصادی
میشها استفاده شد که در  83سال ( 3307تا )3323
در گلة ایستگاه پرورش و اصالح نژاد گوسفند لری
بختیاری (ایستگاه شولی) جمعآوری شده بود (جدول.)3
پرورش گوسفند دراین گله با توجه به اهداف ایستگاه
بهصورت نیمهمتحرک و روستایی (چرای نیمهآزاد)
صورت میگیرد .بدین صورت که گوسفندان در فصل
قشالق از اوایل آذرماه تا اواسط اردیبهشتماه در محل
ایستگاه نگهداری میشوند و در فصل ییالق که از اواسط
اردیبهشتماه تا آخر آبانماه را شامل میشود گوسفندان
روی مراتع و پسچر غالت و یونجه و شبدر نگهداری
میشوند .همهساله جفتگیری میشها و قوچهای
انتخابشده از اوایل شهریورماه شروع میشود و تا اوایل
آبانماه بهصورت کنترلشده ادامه مییابد .جفتگیری
در گله سه تا چهار دورة فحلی (در حدود  46تا  76روز)
به طول میانجامد .در فصل جفتگیری ابتدا میشهای
فحل با استفاده از قوچهای فحلیاب (که پیشبند آغشته

به رنگ دارند) و با مشاهدة چوپان گله مشخص میشوند
و سپس میشهای فحل از گله جداشده بهطور تصادفی
با قوچهایی که برای جفتگیری در جایگاههای انفرادی
نگهداری شدهاند ،تالقی داده میشوند .همهساله برای
پیشگیری از بیماریها ،واکسیناسیون الزم در زمان
مقتضی صورت میگیرد و ساالنه چند نوبت داروهای ضد
انگل به گله خورانده میشود و در زمان الزم نیز از حمام
ضد کنه استفاده میشود .برای ضدعفونی کردن جایگاه
نیز از روش شعلهافکنی استفاده میشود .همچنین تاریخ
تلفات یا حذف میشها به همراه کد نوع حذف بهطور
انفرادی ثبت میشود.
صفت طول عمر اقتصادی بهصورت روز تعریف شد و
از اختالف بین تاریخ حذف به دلیل پایینبودن تولید یا
مرگ در اثر بیماری با تاریخ تولد میش محاسبه شد.
صفت طول عمر به دو صورت کلی و جزئی (طول عمر
تا سه ،چهار ،پنج ،شش ،هفت ،هشت و نهسالگی) تجزیه
و تحلیل شد .صفت طول عمر اقتصادی کلی از اختالف
بین تاریخ حذف در اثر کمبودن تولید ،پیری ،بیماری و
مرگ در میشهای حذفشده محاسبه شد .صفت طول
عمر جزئی به صورت بقای میش تا سن خاصی تعریف
شد؛ به عنوان مثال برای طول عمر تا پنجسالگی ،عمر
همة میشهای زندهمانده تا این سن  3284روز (معادل
پنج سال) قرار داده شد و برای بقیة میشهایی که قبل
از پنجسالگی حذف شده بودند ،سن واقعی آنها در زمان
حذف مشخص و استفاده شد .به منظور تعیین اثر عوامل
ثابت مؤثر بر صفت طول عمر از رویة  GLMبرنامة
آماری  (2000) SASاستفاده شد .این تجزیه نشان داد
که اثر عوامل سال تولد میش ،سال آمیزش ،سال حذف
و همچنین فصل حذف بر طول عمر میشها معنادار
بودند .به منظور برآورد ارزشهای اصالحی میشها از
روش حداکثر درستنمایی محدودشده در نرمافزار
 (2011) Wombatو تجزیة تكصفتی تحت مدل حیوانی
زیر استفاده شد:
y = Xb + Za + e

که  yبردار مشاهدات b ،بردار اثرات ثابت (شامل
سال تولد میش ،سال آمیزش ،سال و فصل حذف)a ،
بردار اثرات تصادفی ژنتیکی افزایشی e ،بردار اثرات
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تصادفی باقیمانده و  Xو Zماتریسهای طرح است که
رکوردها را به اثرات ثابت و تصادفی ژنتیکی مرتبط
میکنند .بهترین پیشبینی نااریب خطی از ارزشهای
اصالحی طول عمر اقتصادی میشها برآورد و میانگین
ارزشهای اصالحی ،انحرافات محیطی (انحرافات
ارزشهای اصالحی و میانگین کل از مقادیر فنوتیپی) و
همچنین انحرافات فنوتیپی (انحرافات مقادیر فنوتیپی از
میانگین کل) برای سالهای مختلف تولد میش محاسبه
شد و با استفاده از رویة  Regبرنامة  (2000) SASضریب
تابعیت میانگین ارزشهای اصالحی ،انحرافات محیطی و
فنوتیپی از سال تولد میش به عنوان روندهای ژنتیکی،
محیطی و فنوتیپی محاسبه شد.
جدول  .3ساختار شجرة حیوانات مورد استفاده
عنوان

تعداد حیوان

کل حیوانات
حیوانات دارای رکورد
حیوانات بدون نتاج
حیوانات دارای نتاج
حیوانات با رکورد نتاج
حیوانات با پدر نامشخص
حیوانات با مادر نامشخص
حیوانات با هر دو والد نامشخص
پدرها
مادرها

8824
3268
3636
3602
738
428
028
480
837
243

نتايج و بحث
میانگین طول عمر اقتصادی در سنین مختلف در جدول
 8نشان داده شده است ،متوسط طول عمر اقتصادی
میشها در این مطالعه  3775روز به دست آمد .با توجه
به اینکه اغلب برههای ماده در سال دوم تولد خود یعنی
در حدود  32ماهگی برای اولینبار آبستن میشوند و به
لحاظ فصلیبودن چرخة تولید مثلی در میشها ،به نظر
میرسد که به طور متوسط هر میش  3تا  5چرخة تولید
مثلی و برهزایی ( 3/4برهزایی) را قبل از حذفشدن از
گله طی کرده است .متوسط طول عمر اقتصادی تا
نهسالگی با  3773روز بیشترین میانگین را بعد از طول
عمر اقتصادی کل ( 3775روز) دارد .ارقام ارائهشده در
جدول  8نشان میدهد که طول عمر اقتصادی میشها از
سه تا نهسالگی دارای سیر صعودی است .در مطالعهای
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روی میشهای نژاد آواسی و نجدی متوسط طول عمر
تولیدی این دو نژاد  8865و  3034روز به دست آمد که
به ترتیب  5/3و  3/3برهزایی در طول عمر خود داشتهاند
( .)Abdelqader et al., 2012محققان با مطالعه روی
سایر نژادهای گوسفند دریافتند که همانند نتایج این
مطالعه ،طول عمر اقتصادی با افزایش سن میش بهبود
مییابد (.)Borg, 2007; Sawalha et al., 2007
میانگین تغییرات ارزشهای اصالحی ،محیطی و
فنوتیپی طول عمر اقتصادی کلی و جزئی برای همة
سنین مورد بررسی نوسانهای بسیار زیادی داشت .برای
نمونه میانگین تغییرات ارزشهای اصالحی ،محیطی و
فنوتیپی طول عمر اقتصادی کلی در شکلهای  3تا 3
نشان داده شده است .شکل  3نشان میدهد که اگرچه
برآیند تغییرات ارزشهای اصالحی در سالهای مختلف
بهطور جزئی مثبت بوده است ولی نوسانهای قابل
مالحظهای در میانگین ارزشهای اصالحی در سالهای
مختلف وجود دارد ،به طوری که کمترین میانگین
ارزشهای اصالحی به متولدان سال  8664با مقدار -3
روز و بیشترین آن مربوط به متولدان سال  3337با 3
روز مربوط است .با توجه به اینکه هیچگونه انتخاب
مستقیمی برای طول عمر اقتصادی در گلة مورد مطالعه
صورت نگرفته است ،میتوان اذعان کرد که این تغییرات
جزئی مثبت در ارزشهای اصالحی ناشی از پاسخ
همبسته برای صفات رشد (نظیر وزن از شیرگیری) به
دست آمده است .بر این اساس میتوان نوسانهای
مشاهدهشده در میانگین ارزشهای اصالحی در سالهای
مختلف را به تنوع در پاسخ بهدستآمده برای صفات
مرتبط با رشد در این سالها نسبت داد .شکل  8نیز
حاکی از نوسان بسیار زیاد در میانگین تغییرات محیطی
برای طول عمر اقتصادی در سالهای مختلف بوده ،ولی
بر خالف تغییرات ارزشهای اصالحی تغییرات محیطی
دارای روند کاهشی بوده است ،به طوری که بیشترین
میانگین تغییرات محیطی به میشهای متولد سال
 3322با  574/77روز و کمترین آن به متولدان سال
 8667با  -086/46روز مربوط است .با توجه به اینکه
نوسانهای تغییرات محیطی ناشی از نوسان در شرایط
اقلیمی ،شیوع بیماریها و سیاستهای حذف در این
سالهاست ،میتوان اذعان کرد که شرایط پرورشی،
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مدیریتی ،اقلیمی و سیاستهای حذف در سالهای
مختلف یکسان نبوده است .البته با توجه به نحوة پرورش
و مدیریت گله (نیمهباز و روستایی) و متکیبودن به
استفاده از پوشش گیاهی مراتع و پسچر ،بخش درخور
توجهی از این نوسانهای محیطی اجتنابناپذیر است؛
چرا که شرایط اقلیمی و شیوع بیماریها در سالهای
مختلف یکسان نیست .اما به نظر میرسد آن بخش از
تغییرات محیطی (نظیر سیاستهای حذف یا رعایت
اصول بهداشتی) که کمتر تحت تأثیر تغییرات آب و
هوایی است نیز یکسان نبوده و سیاست حذف میشها
در سنین کمتر در این سالها دنبال شده است .شکل 3
نیز از نوسان زیاد در میانگین تغییرات فنوتیپی برای

طول عمر در سالهای مختلف نشان دارد ولی برخالف
تغییرات ارزشهای اصالحی و مشابه تغییرات محیطی
دارای روند کاهشی است ،به طوری که بیشترین میانگین
تغییرات فنوتیپی به میشهای متولدشده در سال 3322
با  570/83روز وکمترین آن به متولدان سال  8667با
 -033/48روز مربوط است .با توجه به اینکه نوسان
میانگین تغییرات فنوتیپی ناشی از نوسان در ارزشهای
اصالحی و همچنین تغییرات محیطی است ،میتوان
نوسان مشاهدهشده در میانگین تغییرات فنوتیپی در
سالهای مختلف را به تغییرات شرایط اقلیمی ،شیوع
بیماریها و سیاستهای حذف در این سالها و همچنین
تنوع در پاسخ بهدستآمده برای صفات رشد نسبت داد.

شکل .3میانگین تغییرات ارزشهای اصالحی طول عمر اقتصادی کل

شکل  .8میانگین تغییرات محیطی طول عمر اقتصادی کل
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شکل  .3میانگین تغییرات فنوتیپی طول عمر اقتصادی کل

روندهای ژنتیکی ،محیطی و فنوتیپی صفت طول عمر
اقتصادی میش در جدول 8نشان داده شده است .همانطور
که مالحظه میشود روندهای ژنتیکی در حد بسیار کم و
همگی نزدیك صفر هستند .روندهای ژنتیکی طول عمر
جزئی سه تا هشتسالگی منفی ولی غیرمعنادار از صفر
است ،در حالی که برای صفت نهسالگی و طول عمر کلی،
مثبت و باز هم غیر معنادار از صفر میباشد .این ارقام نشان
میدهد که انتخاب ژنتیکی برای صفات رشد (وزن از
شیرگیری) ،به کاهش یا افزایش معنادار ارزشهای اصالحی
برای صفت طول عمر اقتصادی منجر نشده است .به عبارت
دیگر روند غیرمعنادار از صفر برای طول عمر اقتصادی
مشاهدهشده ،سؤال اساسی این تحقیق را اینگونه پاسخ
خواهد داد که انتخاب برای صفات رشد به پاسخ همبستة
معناداری برای طول عمر اقتصادی در میشها منجر نشده
است )2007( Borg .همبستگی ژنتیکی بین صفات رشد در
برهها و ماندگاری در میشهای نژاد تارگی را منفی ولی

غیرمعنادار از صفر گزارش کرد که با نتایج این تحقیق برای
روند ژنتیکی غیرمعنادار از صفر در گلهای که برای صفات
رشد دارای روند ژنتیکی مثبت و معنادار است ،مطابقت
دارد.
جدول 8نشان میدهد برخالف روند ژنتیکی غیرمعنادار
از صفر ،روندههای محیطی و فنوتیپی طول عمر جزئی و
کلی همگی منفی و معنادار از صفر برآورد شدهاند
( .)P<6/64برای مثال روندهای محیطی و فنوتیپی طول
عمر کلی به ترتیب  -87/23و  -87/72روز به دست آمده
است که بیانگر کاهش سالیانه  87/23و  87/72روز از طول
عمر کلی میشها ناشی از تأثیرات محیطی و فنوتیپی است.
 )2007( Vatankhah & Zamaniبا مطالعه روی  372رأس
میش نژاد لری بختیاری روند ژنتیکی و فنوتیپی برای صفت
طول عمر را به ترتیب  -33/68و  -25/04روز گزارش
کردند و این روند منفی را به سیاستهای حذف و انتخاب
در گله نسبت دادند.

جدول  .8میانگین ،روند ژنتیکی ،محیطی و فنوتیپی طول عمر اقتصادی
طول عمر تا سن

میانگین (روز)

روند ژنتیکی

روند محیطی

سهسالگی
چهارسالگی
پنجسالگی
ششسالگی
هفتسالگی
هشتسالگی
نهسالگی

3683
3874
3570
3082
3783
3703
3773

-6/683 ±6/663
6/673 ±6/536
-6/605 ±6/636
-6/680 ±6/636
-6/ 683 ±6/604
-6/633 ±6/652
6/688 ±6/657

-5/87±3/46
**-2/33± 8/77
*-5/83± 3/53
**-33/83± 4/26
**-85/63±0/32
**-80/43± 7/06
**-87/73± 7/72

-5/83 ±3/57
**-2/83 ±8/77
*-5/83 ±3/57
**-33/53 ±8/72
**-85/65 ±7/63
**-80/03 ±7/03
**-87/73 ±7/72

طولعمرکلی

3775

6/633±6/653

**-87/23± 7/26

**-87/ 72 ±7/26

* و ** به ترتیب معنادار در سطح احتمال  4درصد و  3درصد.

*

روند فنوتیپی
*
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نکتهای که الزم است در مورد میانگین تغییرات
ارزشهای اصالحی ،محیطی و فنوتیپی و همچنین
روندهای مشاهدهشده در این مطالعه مورد توجه قرار
گیرد ،این است که میانگین تغییرات مشاهدهشده برای
متولدان سال  3322یعنی جمعیت پایه (میشها با
والدین نامشخص) باید برابر با صفر به دست میآمد که در
این مطالعه هر سه مقدار بیشتر از صفر هستند زیرا در
جمعیت پایه که انتخابی برای صفت مورد نظر صورت
نگرفته است ،باید میانگین تغییرات معادل صفر باشد .با
توجه به اینکه گلة ایستگاه ،باز بوده است و برخی سالها
تعدادی میش و قوچ از گلههای دیگر وارد آن شدهاند ولی
به دلیل مشخصنبودن والدین آنها در جمعیت پایه قرار
گرفتهاند ،میانگین جمعیت پایه افزایش یافته و سبب شده
است که میانگین تغییرات در جمعیت پایه بیشتر از صفر
شود .بنا بر این نظر به اینکه در محاسبة میانگین تغییرات و
روندها ،جمعیت پایه مالک قرار میگیرد و انحرافات از
جمعیت پایه برای سالهای بعد محاسبه میشود ،به نظر
میرسد که روندها کمتر از حد برآورد شدهاند و بخشی از
منفیشدن میانگین تغییرات و روند محیطی و فنوتیپی را
میتوان به این موضوع نسبت داد .در صورتی که مقدار و

شیوة واردات میش یا قوچ از سایر گلهها مشخص میبود ،با
تجزیة دادهها با استفاده از مدل حیوانی حاوی گروههای
ژنتیکی ،برطرفکردن اریبی ایجادشده ممکن میشد.
با توجه به اینکه در این سالها برای صفت طول عمر
اقتصادی بهطور مستقیم انتخابی صورت نگرفته است و
این مقدار اندک و البته غیرمعنادار روند ژنتیکی ناشی از
پاسخ همبسته در اثر انتخاب برای صفات رشد حاصل
شده است و از طرفی به دلیل نبود امکان انتخاب
مستقیم برای این صفت ،باید با انتخاب غیرمستقیم برای
صفاتی که با طول عمر اقتصادی دارای همبستگی
ژنتیکی مثبت و باالیی هستند ،با بهبودی در این صفت
سودآوری در پرورش گوسفندان این نژاد را افزایش داد.
نتیجهگیری

نتایج این مطالعه نشان داد که انتخاب برای صفات رشد
به تغییرات قابلمالحظه از جنبة ژنتیکی برای صفت
طول عمر اقتصادی منجر نشده است .بنابراین میتوان با
اصالح شرایط محیطی و اعمال سیاستهای حذف
مناسب ،از روند محیطی و فنوتیپی منفی برای این
صفت نیز جلوگیری کرد.
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