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چکیده
این تحقیق به منظور برآورد پارامترهاي ژنتیکی و فنووتیپی صواا ردود در سونواند نوماد منربواا بوا انوتااد ا 4466
رکورد و ا تولد 5466 ،رکورد و ا دیرسیري 6644 ،رکورد و ا دش ماهگی و  4466رکوورد و ا نوه مواهگی ،کوه ا
نال  4535تا  4561تونط جناد کشاور ي انتاا همداا سردآوري دده بود ،انجام دود االعاوا انوتااده دوده بوراي
دجره ا نال  4544تا 4561را دامل می دد اثرا ثابت مدل دامل سله-نال ایش ،فصل ایش ،جنس بره ،نوع تولود و
نن مادر بود به دلیل متااو بودا رو و ا کشی حیوانا  ،رو و ا کشی به انواا متغیر کمکی در نظور سرفتوه دود
آ موا معنی داري اثرا ثابت با انتااده ا رویه مدل خطی امومی نرم افواار  SASانجوام سرفوت و نوپس پارامترهواي
ژنتیکی با روش بیاي و با نرم افاار  GIBBSS3F90برآورد سردید براي هر صات بنترین مدل بر اناس معیار انحورا
االعاا انتخاب دد وراثت پذیري مستقیم براي و ا تولد ،و ا دیرسیري ،و ا دش ماهگی و و ا نه ماهگی با بنترین
مدل به ترتیب  4/65 ،4/65 ،4/66و  4/65برآورد سردید مقدار وراثوت پوذیري موادري بوراي و ا تولود ،دویرسیري و نوه
ماهگی به ترتیب  4/65 ،4/46و  4/41برآورد سردید نتایج این مطالعه نشاا می دهد کوه پیشورفت ژنتیکوی منانو ی بوراي
همه ي صاا به ونیله ي انتخاب امکاا پذیر انت ،اما هم ستگی ژنتیکی منای بین اثرا ژنتیکی مستقیم و موادري بوراي
همه ي صاا نشاا دهنده ي آنتاسونیسم پلیوتروپی می بادد که در برنامه اصعح نماد باید در نظر سرفته دود
واژگان کلیدی :پارامترهاي ژنتیکی ،روش بیاي ،سوناند منرباا

مقدمه

افاایش صحت پیشبینی ار یابی ار ش اصعحی یکی ا

به منظور افاایش درآمد در امر دامپروري و انتخاب

بنترین اباار موجود براي باال بردا پانخ به انتخاب

برتر ا نظر املکرد ژنتیکی و فنوتیپی براي

در مورد پارامترهاي

حیوانا

میبادد ،لذا دادتن االعاا

تولید بیشتر ،ال م انت صاا اقتصادي منانب را براي

ژنتیکی و وراثتپذیري اهمیت یادي در ار یابی ژنتیکی

امر پرورش تعریف نمود و روشهاي انتخاب منان ی

و انتخاب بنترین برنامهي اصعحی دارد (ماکسا و

و پیشبینی انتخاب اتخاذ کرد

همکاراا  )6443تصحیح اوامل محیطی ن ب میدود

براي بن ود صاا
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که تغییرا نادی ا تاثیرا آننا بر رکوردها به حداقل

(کو)واریانس ،مقادیر وراثتپذیري مستقیم و مادري و

کاهش پیدا کند و در نتیجه وراثتپذیري برآورد دده

اثر محیط پایدار مادري و مقایسهي مدلهاي حیوانی

و در ننایت تخمین ردد ژنتیکی مورد

و ا بدا در ننین

براي صاا

انتظار صحیحتر بادد نتایج حاصل ا تحقیقا
نشاا دادهانت که اثرا

متعدد

مختلف با روش بیاي براي صاا
مختلف در این نماد اجرا سردید

مادري یک من ع تنوع قابل

معحظه براي صاا مربوط به ردد در حیوانا جواا

مواد و روشها

انت و لحاظ نکردا آا در مدل ن ب اریب ددا

االعاا

برآوردها میدود (مایر  4116و بحرینی و همکاراا

 5466رکورد و ا دیرسیري 6644،رکورد و ا

 )6443اکثر تحقیقاتی که برروي سوناند نماد منرباا

دشماهگی و4466رکورد و ا ننماهگیگوناند نماد

صور سرفتنانت به روش REMLبوده انت (کس ی

منرباا بود که تونط جناد کشاور ي انتاا همداا

و همکاراا 6446و آقاالی سمانایی و همکاراا )6444

ا نال  4535تا  4561رکوردبرداري دده بود االعاا

وراثتپذیري مستقیم و مادري براي و ا تولد،و ا

مورد انتااده براي دجره ا نال  4544تا  4561را

دیرسیري ،و ا دش ماهگی ،و ا نه ماهگی و و ا

دامل میدد مدیریت سلهها ( 56سله) به روش نیمه

این تحقیق دامل  4466رکورد و ا تولد،

یکسالگی در سوناند نماد منرباا به ترتیب  4/5و ،4/43

متحرک و رونتایی بود جاتگیري حیوانا

 4/5و  4/56 ،4/46و  4/53 ،4/46و  4/46و 4/65و 4/4

کنترل دده و پدر مادر هر بره مشخص بود ،و پس ا

ساارش دده انت (آقاالی سمانایی و همکاراا )6444

تولد هر بره رکوردسیريهاي ال م انجام میدد آمار

روش  REMLم تنی بر تکرار و همگرایی انت این

توصیای صاا

دجره در

روش مستقل ا اثرا ثابت انت و به دلیل اینکه حداکثر

جدول ( )4ارائه دده انت براي آمادهنا ي دادهها ا

درنتنمایی ،برآورد کننده را به به فضاي پارامتري

نرمافاار فاکس پرو و به منظور بررنی اثر اوامل

مجا محدود میکند یک روش اریب میبادد در این

محیطی برروي صاا

رویهي مدل خطی

روش اسر برآوردهاي واریانس همگی مث ت بادند آنگاه

امومی نرم افاار  SAS 1.4در نطح  P>5/50انتااده

منای بودا

ثابت دامل سله-نال ایش ،فصل ایش،

جواب ننایی  REMLمیبادند ،در صور

دد اثرا

مورد بررنی و االعاا

ردد ا

به صور

برآوردهاي واریانس میبایست روند تکرار را متوقف

جنس بره ،نوع تولد ونن مادر در هنگام ایش (در پنج

کرد و نمیتواا ا روش  REMLانتااده کرد (حسنی

سروه) بودند به دلیل متااو

بودا رو و اکشی

و حل یاا  )4566در روش بیاي نمونههاي تصادفی ا

حیوانا  ،رو و اکشی به انواا متغیر کمکی در نظر

تو یع پسین حادیهاي ،با انتااده نمونهسیري تکراري

سرفته دد (به جا و ا در هنگام تولد)

ا تو یعهاي پسین درالی تولید میدوند که به آا
نمونهسیري سی س ساته میدود نمونهسیري سی س یک
روش انتگرالسیري اددي بوده و یکی ا انواع روش
هاي مونت کارلوي نجیره مارکو
نمونههاي ابتدایی حذ

میبادد معموال

میدوند و به این دورهها

اصطعحا دوره نوخته ساته میدود (رفیعی و همکاراا
)4564

تحقیق حاضر به منظور برآورد اجااء

1
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جدول  -1تعداد رکورد ،میانگین ،انحراف معیار،ضریب تغییرات و اطالعات شجره
و ا

انحرا

تعداد پدرهاي

تعداد مادرهاي

دامنه تغییرا

ضریب تغییرا

تعداد

میانگین

(کیلوسرم)

()%

با رکورد

بارکورد

رکورد

(کیلوسرم)

معیار(کیلوسرم)

64/46

634

6444

تولد

4466

5/46

4/344

4/6-4

654

6644

دیرسیري

5466

64/36

6/46

1-54

46/46

444

4465

دش

6644

56/4

6/46

44/6-64/6

46/54

ماهگی
نه ماهگی

4466

65/63

6/66

66-66

465

46/64

4664

به منظور برآورد اجااء(کو)واریانس ژنتیکی و محیطی

دورهي اول دورهي نوخته ،و به منظور مستقل بودا

و تخمین پارامترهاي ژنتیکی صاا و ا بدا در ننین

نمونهسیريهاي انجام دده فاصلهي نمونهبرداري 444

نرمافاار GIBBS3F90

درنظر سرفته دد مدلهاي انتااده دده براي آنالیا

مختلاا

روش بیایو ا

(میشتال  )6446انتااده دد ،و یک نجیرهي نمونه-

تک صاته به صور

یر بودند:

برداري سی س با  644444دوره تشکیل دد که 64444
(y = Xb + Z۱a + e)5
(y = Xb + Z۱a + Z3C + e)1
(y = Xb + Z۱a + Z۲m + eCov (a, m) =0)3
(y = Xb + Z۱a + Z۲m + e Cov (a, m) =Aσ𝐚𝐦 )4
(y = Xb + Z۱a + Z۲m + Z3C + eCov (a, m) =0)1
(y = Xb + Z۱a + Z۲m + Z3C + eCov (a, m) =Aσ𝐚𝐦 )6
ضرایب متناظر با اثرا  A ،ماتریس روابط خویشاوندي

که:
 yبردار مشاهدا  b ،بردار اثرا

ثابت (سله-نال،

بین حیوانا

و 𝐦𝐚 σکواریانس بین اثرا

مستقیم

فصل ،جنس بره ،نوع تولد ونن مادر و رو و ا

ژنتیک افاایشی و ژنتیک مادري میبادد براي ماتریس

ژنتیکی افاایشی

ذیل در

کشی)  a ،و mبه ترتی ردار اثرا
مستقیم و بردار اثرا

ژنتیکی افاایشی مادريc ،بردار

واریانس و کواریانس اثرا

تصادفی فرضیا

نظر سرفته دد:

اثر اوامل تصادفی محیط دائمی میش e ،بردار اثر
اوامل تصادفی باقیمانده و Z6 ،Z4،Xو  Z5ماتریسهاي
 Cov(a, m) =Aσamو V(a) = Aσ2a , V(m) =Aσ2m , V(c) =Iσ2c , V(e) =Iσ2e
که:

 :Iماتریس واحد ،4و σ2c ،σ2𝑚 ،σ2aو σ2eبه ترتیب واریانس
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ژنتیکی مستقیم ،مادري ،اثرپایدار مادري و باقیمانده
میبادند

یادي اثر سله ،نال و فصل را بر روي صاا و ا بدا
معنیدار ساارش کردهاند (توش و کمپ 4116؛ ماکسا و

وراثتپذیري کل با انتااده ا

رابطه ذیل برآورد

دد(ویلیام :)4136

همکاراا  6444و سواا و همکاراا ب )6444
) ( σ2a + 9/1σ2m +5/1σam
σ2p

= h2t

پس ا تولید نمونههاي سی س براي تعیین بیشترین
چگالی تو یع پسین ( )HPD6ا نرمافاار Postgibbs
(بعنکو  )6444انتااده دد براي مقایسهي مدلها ا
معیار انحرا

همکاراا 6443؛ غاوري کس ی و همکاراا 6446؛ بانه و

االعاا

( )DIC5انتااده دد (انپیگل

هالتر و همکاراا :)6446

معنیدار بودا اثر جنس بره ،نوع تولد و اثر نن مادر
به ترتیب میتواند به الت تردح هورمواهاي مسؤول
ردد در دو جنس ،محدود بودا فضاي رحمی و رقابت
جنینها براي غذاي دریافتی ا مادر ،و افاایش وضعیت
بدنی در میشهاي پیرتر بادد معنیدار بودا اثر جنس،
تیپ ایش و نن مادر برروي صاا

بدا نیا تونط

تعداد یادي ا محققین ساارش دده انت (وااظ و

̅
DIC = PD + D
که در این معادله PDتعداد پارامتر موثر در مدل و ̅
D

همکاراا 4114؛ دوسوما و همکاراا 6446؛ غاوري

امید ریاضی پارامتر نادناختهي مدل میبادد،

کس ی و همکاراا 6446؛ او در و همکاراا 6441؛ بانه و

انحرا

و در ننایت هر مدلی که  DICکمتري دادته بادد به

همکاراا 6444و سواا و همکاراا الف )6444

انواا بنترین مدل انتخاب میددند

مقایسهی مدل
نتایج تجایه وتحلیل حاصل براي اجااء واریانس ژنتیکی
افاایشی مستقیم ،واریانس ژنتیکی افاایشی مادري،

نتایج وبحث
معیار و ا تولد ،دیرسیري ،دش

واریانس محیط پایدار مادري ،واریانس باقیمانده،

ماهگی و نه ماهگی به ترتیب ±6/46 ،5/43±4/34

واریانس فنوتیپی ،وراثتپذیري مستقیم ،وراثتپذیري

 56/4±6/46 ،64/36و  65/63 ±6/66کیلوسرم بود که با

مادري ،اثر محیط پایدار مادري ،هم ستگی ژنتیکی

میانگین ±انحرا

سااردا

نایر محققین بر این نماد همخوانی دارد

مستقیم و مادري و DICهاي مربوط به هر مدل در

(غاوري کس ی و همکاراا  6446و آقاالی سمانایی و

جدول ( )6ارائه دده انت همچنینHPDهاي برآورد

همکاراا  )6444اثر اوامل سله-نال ایش ،جنس بره،

دده براي اجااء واریانس با بنترین مدل براي هر صات

فصل ،نوع تولد (چنار سروه) ،رو و اکشی حیوانا

در جدول ( )5ارائه دده انت بنترین مدل براناس

(به غیر ا و ا تولد) بر همهي صاا

معنیدار بود

معیار انحرا

االعاا

()DICبراي و ا تولد مدل ،6

( )P<4/46نن مادر (در پنج سروه) در هنگاماایش فقط

و ا دیرسیري مدل  ،6و ا دش ماهگی مدل 4و و ا

بر صات و ا تولد معنیدار ( )P<4/46بود معنیدار

نه ماهگی مدل  4انتخاب ددند.

بودا اثرا سله ،نال و فصل میتواند به الت مدیریت،

پارامترهای ژنتیکی

تغیرا

نادی ا مقدار بارندسی ،رالوبت ،دماي محیط،

کمیت و کیایت الوفه در نالهاي مختلا ادد محققین

وزن تولد
مقدار وراثتپذیري مستقیم و ا تولد در نماد بنارا
مرینو ( 4/46سواا و همکاراا ب  ،)6444نماد مینا
(4/646سیااو و همکاراا  ،)6443نماد مرینو انترالیایی

1 Identity matrix
2 Highest posterior density

3 Deviance information criterion

( 4/5وااظ و همکاراا  )4114و در نماد همشایر ،پولت
دورنت و رومانو به ترتیب  4/46 ،4/51و ( 4/43توش
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و کمپ  )4116ساارش دده انت مقدار وراثتپذیري
مستقیم نیا درنماد کردي ( 4/44دکرالنی و

5

)6444

و در نماد منرباا ( 4/44غاوري کس ی و

ندیه

همکاراا  )6446ساارش دده انت اثر محیط پایدار

 ،)6446نماد مغانی  ( 4/61قوي حسین اده و اردالا

مادري در این تحقیق  4/46برآورد دد که با مقدار

 )6444و در نماد منرباا نیا به ترتیب ( 4/5آقاالی

ساارش دده در نماد کردي ( 4/45دکرالنی و ندیه

سمانایی و همکاراا  )6444و (4/41غاوري کس ی و

 )6446همخوانی دارد

همکاراا  )6446برآورد دده انت وراثتپذیري

وزن شیرگیری

مستقیم در این تحقیق  4/64برآورد سردید که با مقادیر

مقدار وراثتپذیري مستقیم و ا دیرسیري در نماد مینا

ساارش دده در نماد چوکع ( 4/6کودوا و همکاراا

( 4/63سیااو و همکاراا  ،)6443نماد مرینو انترالیایی

 ،)6441قال ( 4/66بانه و همکاراا  )6444و مالپورا

( 4/66وااظ و همکاراا  )4114و در نن  444رو سی

( 4/41سواا و همکاراا لف  )6444همخوانی دارد

براي نه نماد همشایر ،پولت دورنت و رومانو به

تااو در مقدار وراثتپذیري هاي ساارش دده را می-

ترتیب  4/66 ،4/51و ( 4/46توش و کمپ  )4116ساارش

بودا تعداد

دده انت در نمادهاي ایرانی نیا مقدار وراثتپذیري

رکوردهاي مورد انتااده و مدلهاي آماري انتااده

مستقیم و ا دیرسیري در نماد قال ( 4/61بانه و

دده نس ت داد

همکاراا  ،)6444نماد مغانی ( 4/45قوي حسین اده و

مقدار وراثتپذیري مادري براي و ا تولد در نه نماد

اردالا  )6444و در نماد کردي ( 4/65دکرالنی و ندیه

همشایر ،پولت دورنت و رومانف به ترتیب 4/54 ،4/66

 )6446ساارش دده انت وراثتپذیري مستقیم در نماد

و ( 4/45توش و کمپ  )4116و در نماد مرینو -4/56

منرباا براي و ا دیرسیري به ترتیب ( 4/5آقاالی

( 4/66دوسوما و همکاراا  )6446ساارش دده انت

سمانایی و همکاراا  )6444و ( 4/66غاوري کس ی و

مقدار وراثتپذیري مادري نیا درنماد کردي 4/65

همکاراا  )6446برآورد دده انت مقدار وراثتپذیري

ندیه  ،)6446نماد مغانی ( 4/61قوي

مستقیم در این تحقیق  4/65برآورد دد که در دامنهي

تواا به دلیل متااو

(دکرالنی و

بودا نمادها ،متااو

حسین اده و اردالا  )6444و در نماد منرباا نیا

سااردا این محققین میبادد

وراثتپذیري مادري براي و ا تولد به ترتیب 4/43

مقدار وراثتپذیري مادري را در نن  444رو سی براي

(آقاالی سمانایی و همکاراا  )6444و ( 4/44غاوري

نه نماد همشایر ،پولت دورنت و رومانو به ترتیب

کس ی و همکاراا  )6446ساارش دده انت وراثت-

 4/46 ،4/41و (4/46توش و کمپ  )4116و در نماد

پذیري مادري در این تحقیق  4/46برآورد دد که با

چوکع ( 4/46کودوا و همکاراا  )6441ساارش دده

نتایج ساارش دده در نماد قال ( 4/46بانه و همکاراا

انت مقدار وراثتپذیري مادري و ا دیرسیري در

 )6444مطابقت دارد باید توجه دادت که با در نظر

سوناند نماد قال ( 4/44بانه و همکاراا  ،)6444در نماد

نگرفتن اثرا

مادري در مدل ،برآوردهاي باالتري ا

مغانی  ( 4/46قوي حسین اده و اردالا  )6444و در

مقدار واریانس ژنتیکی افاایشی مستقیم و در نتیجه

نماد کرمانی ( 4/44-4/41بحرینی و همکاراا )6443

وراثتپذیري مستقیم بدنت میآید که این امر اهمیت در

برآورد دده انت وراثتپذیري مادري در این تحقیق

مادري را در مدل نشاا میدهد اثر

 4/65برآورد ددکه ا مقادیر ساارش دده در این نماد

محیط پایدار مادري نیا در نمادهاي بنارا مرینو 4/41

(4/46آقاالی سمانایی و همکاراا )6444

و 4/44

(سواا و همکاراا ب  ،)6444قال ( 4/41بانه و همکاراا

(غاوري کس ی و همکاراا  )6446بیشتر انت به الور

 ،)6444نماد مغانی ( 4/66قوي حسین اده و اردالا

کلی با افاایش نن وراثتپذیري مستقیم افاایش و

نظر سرفتن اثرا
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وراثتپذیري مادري کاهش مییابد (غاوري کس ی و

ساارش دده با نماد مرینو انترالیایی ( 4/64وااظ و

همکاراا  6446و بانه و همکاراا  )6444مقدار وراثت-

همکاراا  )4114همخوانی دارد

پذیري مادري برآورد دده در این تحقیق با مقادیر
جدول  -2برآورد اجزاء واریانس برای صفات وزن بدن
و ا

تولد

دیرسیري

دش ماهگی

نه ماهگی

مدل

σ2a

σ2m

σ2e

σ2p

h2a

h2m

σ2pe

ram

c2

𝑡h2

DIC

4

4/43

-

4/43

4/66

4/66

-

-

-

-

4/66

1443/34

6

4/44

-

4/43

4/66

4/66

-

4/44

-

4/66 4/46

1656/64

5

4/46 4/44 4/46

4/66

4/46 4/64

-

-

-

4/66

1465/63

6

4/44 4/43 4/46

4/54

4/65 4/66

-

-4/15

-

4/45

6644/41

6

4/46 4/44 4/46

4/66

4/446 4/46 4/64

4/66 4/46

6565/53

4

4/44 4/44 4/46

4/54

4/46 4/45 -4/16 4/446 4/41 4/64

6663/16

4/44

46564/64
46646/14

-

-

4

6/64

-

4/36

6/66

4/44

-

-

-

6

6/31

-

4/46

6/64

4/44

-

4/66

-

4/44 4/45

5

6/64 4/43 4/56

6/66

4/46 4/54

-

-

-

4/53

46644/66

6

4/41 5/54 5/53

3/66

4/65 4/65

-

-4/14

-

4/45

46414/65

6

6/63 4/45 4/56

6/66

4/46 4/54

4/46

-

4/53 4/44

46664/44

4

4/45 5/64 5/66

3/44

4/66 4/65

4/46

4/46 4/44 -4/16

46666/41

4/65

44414/61
46453/55

4

6/41

-

6/51

1/66

4/65

-

-

-

6

6/46

-

4/45

1/64

4/66

-

4/66

-

4/66 4/46

5

4/54 4/66 4/41

1/64

4/46 4/46

-

-

-

4/66

46564/66

6

4/56 4/63 45/46 6/46 6/64 5/66

-

-4/61

-

4/45

44316/45

6

4/56 4/44 4/44

4/44 4/43

4/44

-

4/66 4/44

46464/66

4

4/66 4/66 46/66 6/45 5/46 5/65

4/66

4/46 4/43 -4/14

44364/64

4/64

6563/44
6664/66

1/64

-

4

6/44

-

6/16

1/45

4/64

-

-

-

6

5/44

-

6/63

1/44

4/56

-

4/66

-

4/56 4/44

5

6/34 4/45 6/54

1/46

4/46 4/66

-

-

-

4/54

6645/34

6

4/66 4/65 44/31 6/34 6/44 6/61

-

-4/44

-

4/46

6654/45

6

6/66 4/46 4/16

4/44 4/64

4/54

-

4/63 4/45

6636/46

4

4/41 4/65 44/45 6/36 6/46 6/64

4/64

4/44 4/46 -4/43

6646/46

1/46

-

= 𝐚𝟐𝛔واریانس افاایشی = 𝛔𝟐𝐦 ،واریانس ژنتیکی مادري =𝛔𝟐𝐞 ،واریوانس باقیمانوده =𝛔𝟐𝐩 ،واریوانس فنووتیپی =𝛔𝟐𝐩𝐞 ،واریوانس محویط
پایدار مادري=𝐫𝐚𝐦،هم ستگیمنتیکی مستقیم و مادري = 𝐡𝟐𝐚 ،وراثتپذیري مستقیم =𝐡𝟐𝐦 ،وراثتپذیري مستقیم مادري =c2 ،اثر محیط
پایدار مادري =𝐡𝟐𝐭 ،وراثتپذیري کل

هم ستگی ژنتیکی مستقیم و مادري براي و ا

و همکاراا  ، )6446نماد کرمانی ( 4/64بحرینی و

دیرسیري در سوناند نماد منرباا ( 4/64غاوري کس ی

همکاراا  ،)6443نماد کردي ( 4/61دکرالنی و ندیه
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 ،)6446نماد مغانی  ( -4/66قوي حسین اده و اردالا

بودا ناختار داده ها ،به الت محدود بودا تعداد نسل

 )6444و در نماد چوکع منای (کودوا و همکاراا

براي محان هي اثر ژنتیکی مستقیم و مادري (فادیلی و

در این تحقیق هم ستگی

همکاراا  )6444و ناکافی بودا ناختار دجره براي

ژنتیکی مستقیم و مادري  -4/14برآورد دد که با

بدنت آوردا وراثتپذیري مستقیم و مادري و

مقادیر ساارش دده در نماد مالپورا (سواا و همکاراا

هم ستگی ژنتیکی مستقیم و مادري بادد (لی و همکاراا

الف  )6444همخوانی دارد هم ستگی منای ژنتیکی

)6444

 )6441ساارش دده انت

مستقیم و مادري در این تحقیق میتواند به دلیل کوچک
جدول  -3برآورد چگالی توزیع پسین در ناحیهی  %50برای اجزای واریانس با بهترین مدل
وزن

مدل

تولد

6

دیرسیري

6

𝐚𝟐𝛔

𝐦𝟐𝛔

𝐞𝐩𝟐𝛔

𝐞𝟐𝛔

𝐚𝟐𝐡

4/4-4/46 4/44-4/44 4/46-4/61 4/44-4/44 4/46-4/41 4/44-4/44 4/45-4/43
4/65-4/1

-

دش ماهگی

4

6/53-6/34

-

5/31-4/14

-

نه ماهگی

4

4/4-6/1

4/4-5/13

5/6-3/6

4/4-4/44

= σ2aواریانس

𝐦𝟐𝐡

𝟐𝐜

6/45-6/46 6/45-6/63

افاایشی= σ2m ،

واریانس ژنتیکی مادري،

=σ2e

واریانس باقیمانده،

مستقیم =h2m ،وراثتپذیري مستقیم مادري =c2 ،اثر محیط پایدار مادري،

4/54-4/63 4/54-4/66
4/64-4/44

-

-

4/4-4/44 4/45-4/55 4/44-4/64

=σ2peواریانس

محیط

پایدارمادري= h2a ،

وراثپذیري

وزن شش ماهگی

(سواا و همکاراا الف  ،)6444در نماد مغانی ( 4/4قوي

مقدار وراثتپذیري مستقیم در نن دش ماهگی در

حسین اده و اردالا  ،)6444در نماد کردي 4/41

نماد مینا (4/64سیااو و همکاراا  ،)6443نماد مالپورا

(دکرالنی و ندیه )6446و در نماد منرباا نیا وراثت-

( 4/63سواا و همکاراا الف  ،)6444نماد مرینو ترکی

پذیري مستقیم براي و ا نه ماهگی به ترتیب 4/53

( 4/54او در و همکاراا  )6441و در نماد چوکع 4/44

(آقاالی سمانایی و همکاراا  )6444و (4/54غاوري

(کودوا و همکاراا  )6441برآورد دده انت در

کس ی و همکاراا  )6446برآورد دده انت وراثت-

نمادهاي ایرانی نیا مقدار وراثتپذیري مستقیم در نن

پذیري مستقیم در این تحقیق  4/65برآورد دد که با

دش ماهگی درسوناند نماد قال ( 4/53بانه و همکاراا

مقادیر ساارش دده براي و ا ده ماهگی در نماد مرینو

 ،)6444در نماد مغانی  ( 4/46قوي حسین اده و اردالا

انترالیایی ( 4/66وااظ و همکاراا  )4114و نماد چوکع

 )6444و در نماد کرمانی ( 4/41بحرینی و همکاراا

( 4/66کودوا و همکاراا  )6441همخوانی دارد کاهش

 )6443برآورد دده انت در این تحقیق مقدار وراثت-

مقادیر وراثتپذیري در و ا نه ماهگی نس ت به و ا

پذیري مستقیم  4/65برآورد دد که ا مقادیر ساارش

دش ماهگی میتواند به دلیل درایط رکورد برداري و

دده تونط نایر محققین در این نماد ( 4/56آقاالی

ماهیت خود صات مورد بررنی بادد

سمانایی و همکاراا  )6444و ( 4/65غاوري کس ی و

مقدار وراثتپذیري مادري و ا ده ماهگی در نماد

همکاراا  )6446بیشتر انت

مرینو انترالیایی ( 4/43وااظ و همکاراا  ،)4114در

وزن نه ماهگی

نماد مالپورا در دامنهي ( 4/46-4/46سواا و همکاراا

وراثتپذیري مستقیم و ا نه ماهگی را در نماد مینا

الف  ،)6444در نماد مغانی ( 4/44قوي حسین اده و

( 4/661سیااو و همکاراا  ،)6443در نماد مالپورا 4/46

اردالا  )6444و در نماد کردي ( 4/446دکرالنی و

 8لطیفی ،علیجانی و ...
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ندیه  )6446ساارش دده انت در تحقیقا مختلف در

 ،)6443در نماد کردي ( 4/31دکرالنی و ندیه )6446

نماد منرباا مقدار وراثتپذیري مادري و ا نه ماهگی

ساارش دده انت

در این تحقیق هم ستگی ژنتیکی

را به ترتیب ( 4/46آقاالی سمانایی و همکاراا  )6444و

مستقیم و مادري  -4/43برآورد دد که ا مقادیر

( 4/44غاوري کس ی و همکاراا  )6446ساارش کرده

ساارش دده در نماد مغانی ( -4/64قوي حسین اده و

اند در این تحقیق مقدار وراثتپذیري مادري 4/41

اردالا  )6444بیشتر انت

برآورد دد که با مقادیر ساارش دده در نماد کرمانی

برآورد مقادیر وراثتپذیري باال در این مطالعه نشاا

( 4/46بحرینی و همکاراا  )6443مطابقت دارد اثر

میدهد که پیشرفت ژنتیکی منان ی براي همهي صاا

محیط پایدار مادري و ا نه ماهگی در نماد بنارا

به ونیلهي انتخاب امکاا پذیر انت ،اما برآورد باالي
ژنتیکی مستقیم و

مرینو ( 4/46سواا و همکاراا ب  ،)6444نماد مالپورا

هم ستگی ژنتیکی منای بین اثرا

( 4/44سواا و همکاراا الف  )6444و در نماد مغانی

مادري ( -4/43در و ا نه ماهگی و  -4/61در و ا

( 4/44قوي حسین اده و اردالا  )6444ساارش دده

دش ماهگی) براي همهي صاا

بیانگر آنتاسونیسم

انت در این تحقیق اثر پایدار مادري  4/46برآورد دد

پلیوتروپی میبادد در واقع ،وجود کواریانس منای

که با مقدار ساارش دده در نماد کردي ( 4/46دکرالنی

ژنتیکی مستقیم و مادري در این تحقیق میتواند بیانگر

و ندیه  )6446مطابقت دارد

این بادد که حیواناتی که ا نظر ژنتیک افاایشی براي

هم ستگی ژنتیکی مستقیم و مادري براي و ا نه ماهگی

صات ردد باال هستند ا نظر ار ش ژنتیکی براي صات

در سوناند نماد منرباا ( 4/56غاوري کس ی و

مادري پایین هستند و لذا در امر انتخاب و اصعح نماد

همکاراا  ، )6446نماد کرمانی ( 4/36بحرینی و همکاراا

این نکته میبایست در نظر سرفته دود
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Abstract
This research was carried out to estimate genetic and phenotypic parameters for growth traits of
Mehraban sheep. The data included the birth weight (BW, n=6645), 3-month weight (3MW,
n=3685), 6- month weight (6MW, n= 2406) and 9-month weight (9MW, n=1684) records that were
collected from 1994 to 2010 at Mehraban Sheep Breeding center under supervision of AgricultureJahad Organization of Hamedan. The pedigree file consisted of the information of animals from
1987 to 2010 years of birth. The effects of herd-year, season, sex, type birth and age of dam at
lambing were fitted in the model as fixed effects. Due to the variation between ages at weighting of
lambs 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. Bayesian analysis was
carried out for traits, using the GIBBSS3F90 program. The most suitable model for each trait was
determined based on deviance information criterion (DIC). The estimated direct heritabilites with
most appropriate model were 0.24, 0.43, 0.43 and 0.23 for BW, 3MW, 6MW and 9MW traits,
respectively. The estimated maternal heritabilites were 0.04, 0.43 and 0.19 for BW, 3MW and
9MW, respectively. The results of this research show that a fair rate of genetic progress seems
possible by selection for all traits, but negative genetic correlation was observed between direct and
maternal genetic effects for all the traits, indicating antagonistic pleiotropy, which needs special
care while formulating breeding plans.
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