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 چكيده

های داده .شداین پ وهش به منیور بررسی ارتباط ژنتیکی و هنوتی،ی میان پارامترهای منحنی رشد در گوسفند مهربان انجام 

 36۵سمن   از تولمد تما   بمدن  وزن رکمورد  3۵۴۱۴که مرمتمل بمر    استان همدان بود سازمان جهاد کراورزی از مورد استفاده

مجانبی یا متوسط وزن حیوان در بلوغ  وزنا A، شامل Brodyپارامترهای مدل رشد . بود ۱3۸۰-۹۰های در طی سالگی روز

اسرعت رشد تا رسیدن به  Kانسبت وزن بلوغ مجانبی به اهزایش وزن به صورت درصدی از وزن بلوغو و  Bهن ام بلوغو، 

. ندشمد  مرمخص   SASآمماری  اهزار نرم GLMرویه  با موثر بر پارامترهای منحنی رشد عوامل ثابتوزن بلوغو مطالعه شد. 

اثمر  ری، اثر محیطی دا می ممادری و کوواریمانا بمین    شامل اثر مستقی  حیوان، اثر ژنتیکی اهزایری ماد تجزیه ژنتیکی مدل

مبتنی بر  Bayesianروش  از پارامترهای منحنی رشد بین ژنتیکی ارتباطبرای برآورد . بود ژنتیکی اهزایری مستقی  و مادری

 ۰ک۲۷ و ۰ک63، ۰ک۲۹ترتیمب  بمه  Kو  A ،Bپایری مستقی  پارامترهمای منحنمی رشمد    وراثتاستفاده شد.  Gibbsگیری نمونه

بما یکمدی ر    پارامترهما ایمن   ارتباط دهدو بود که نران می۰ک۵۸ازیاد مببت و  Bو  Aهمبست ی ژنتیکی مستقی   برآورد شد.

نتمایج تحقیمق حاضمر     است. پایینو منفی و -۰ک۵۴ا Kو  A بینو و -۰ک6۹ا Kو  Bاین همبست ی بین  ولی است،جهت ه 

بنمابراین، ارا مه    .پمایر اسمت  همای انتخما  امکمان   در برنامهگوسفند مهربان  دهد که بهبود پارامترهای منحنی رشدمی نران

استرات ی انتخا  بهینه برای دستیابی به شکل مطلو  منحنی رشد در گوسفند مهربان از راه تغییر ژنتیکی پارامترهای ممدل  

 حا ز اهمیت است.  

 وزن بدنگیری گیبا، منحنی رشد، نمونه ،داردنبه، گوسفند پارامترهای ژنتیکی ها: واژه كلید
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 مقدمه

و  گوسفند ن اد مهربان یکی از ن ادهای مه  گوسفند ایمران 

گوسفندان سمن ین   است. این ن اد ازاستان همدان  آنمنرأ 

ای بمه نمام مهربمان در    آن منطقمه گاه وزن کرور بوده و زاد

 ومرز بمین اسمتان هممدان و زنجمان    اشهرستان کبودرآهنگ 

ایمن   .ن اد غالب مهربمان اسمت   همدان در استان .]3[است 

پر  اسمت و   بدوندارای بدن کریده و سر و صورت  ن اد

. یابدمیمه پر  تا حد جناق سینه ادا در مواردی عدم وجود

ها میش بدون شا  و قوچ شاخدار است. رشد شا  معمو( 

 یمان ین . م]3[باشد یو بلند م یچیدهپ در مواردیکند بوده و 

اسمت.   یلوگرمک ۴ک۱نر بره و در  3ک۸ماده بره وزن تولد در 

پرم    یدتول یزان. ماست یلوگرمک 6۵-۷۵وزن بلوغ در نرها 

و طمول   یلموگرم ک ۱ک۸-۲ و در نرهما  ۱ک۵ها در ماده یانهسال

دوره  یم  در  یمدی تول یرماه و مقدار ش 3ک۵ یردهیدوره ش

 ییدرصد دوقلوزا یناست. همچن یلوگرمک ۵۵-۷۵ یردهیش

نمم اد تعممداد  یممنا در درصممد اسممت. ۱3تمما  ۸نمم اد  یمن در ا

زیماد   یرگیریاز تولمد تما شم    ماندگاریو  یبارور ،همزادان

 .]۵[ است

 یدر اندازه و وزن بمدن در طم   یشرشد به صورت اهزا

بما بررسمی   . ]۱[شمود  یمم  یفمرخص تعر یدوره زمان ی 

 تموان ممی  یموان اسمتو،  سمن ح  ووزن  تابعکه ارشد  یمنحن

 یخطم یرغ یهااستفاده از مدل ا. برا مطالعه نمودرشد  یال و

 .]۱۸و  ۱3[ ی منحنی رشد را مطالعمه نممود  پارامترها توانمی

وزن بمدن و   بررسمی تغییمرات   برایپارامترهای منحنی رشد 

و منحنی رشمد   ]۲۰[ قابل استفاده استسن از طریق انتخا  

انتخا  برای مقادیر مطلو  پارامترهای منحنمی   توان بارا می

ی ممدل بمرود  در مطالعات مختلمف از  . ]۱۱[ بهینه نمودرشد 

 .]۴[شده است  سن استفاده – بدن وزن رابطه برای تعیین

ی  پارامتر از طریق توزیع پسمین   Bayesianدر روش  

مسمتقی   محاسمبه  امکان  لی در این مواردو شود،می برآورد

همایی بما   نمونمه  ،میان ین توزیع پسین وجود ندارد. بنابراین

 .شودخصوصیات مستقل و یکسان از توزیع پسین تولید می

ازنجیره مونت کارلو ممارکفو یم  روش    MCMCروش 

های پیرین و محاسبه ز توزیعگیری اسازی برای نمونهشبیه

 ،این روش در .استهای موردنیر توزیع پسین برای کمیت

گیری را از ی  توزیع هدف نمونه ییهاطور متوالی نمونه به

لماا   ،هر نمونه به نمونه قبلمی بسمت ی دارد   چونو  شودمی

 دهد و اززنجیره مارکف را ترکیل می ،گیریاین نوع نمونه

گیری توزیع پسین برای برآورد پارامتر مورد نیمر  نمونه این

 هممایمؤلفممه تحقیممق حاضممر، در .]۱۰[ شممودمممی تصممحیح

 منحنمی  پارامترهمای  بمرای  ژنتیکمی  پارامترهای و واریانا

بیزی مبتنی بمر   روش از استفاده با گوسفند مهربان رشد در

از نتایج تحقیق  .شودگیبا برآورد می گیرینمونه ال وریت 

وان بمرای پارامترهمای منحنمی رشمد ایمن نم اد       تحاضر می

 انتخا  نمود.

 

  هاروش و مواد

 نم اد  گوسفند رکورد وزن بدن 3۵۴۱۴از حاضر،  در تحقیق

 ۱3۹۰تما   ۱3۸۰همای  سمال  و مربوط بمه گله  ۱۵مهربان از 

حیموان   ۲6۹۹۰اسمتفاده شمامل    ممورد  استفاده شمد. شمجره  

 ۱۱66۵ ممادر،  ۸۱۱۴ پمدر،  ۴۰۵ مادهو، ۷۹۵۹نر و  ۱۸۷3۱ا

اطالعات وزن  .بود غیرپایه جمعیت ۱۵3۲۵ و پایه جمعیت

اهزار نرم NLINرویه  در Brodyبا استفاده از مدل  یواناتح

  شد: برازش SASآماری 

y = 𝐴 (1 و۱رابطه ا − 𝐵𝑒−𝐾𝑡) 

وزن  A ،اروزو tوزن بمممدن در سمممن  yدر ایمممن رابطمممه، 

نسبت وزن  B و،شودعنوان وزن بالغ تفسیر میکه بهامجانبی

و  tکه به وسیله مقادیر اولیمه  ابلوغ مجانبی به اهزایش وزن 

y شودو وتعیین می K  سرعت رشد تا رسیدن به وزن بلموغ 

 جسمی دهنده بلوغ زودرسنران K زیادتر ریداباشد. مقمی

 ویمرایش شمد و   بار چندین هاداده حیوان است و برعکا.

ای پارامترهای دارای شکل غیرمعمول ادار رشد هایمنحنی



 مهربان گوسفند در رشد منحنی پارامترهای بین فنوتیپی و ژنتیکی ارتباط بررسی

 

 1395زمستان   4شماره   18دوره 
689 

 برآوردی غیرمعمول یا خمارج از دامنمه هومای پمارامتریو    

و هاقمد پمدر و   جمنا مرمخص    هاقد حیوانات .شد حاف

 مادر حاف شد.

رویمه   بما بر پارامترهای منحنی رشمد  مؤثر عوامل ثابت 

GLM آماری اهزارنرم SAS ثابتعوامل . این شد مرخص 

و نوع تولمد   تولد جنا بره، ماه، سال ،شامل گله، سن مادر

ماه  × ، سن مادربره سال تولد × متقابل سن مادر بره، اثرات

 ،جنا بمره ×  ، سن مادربره تولد نوع×  ، سن مادربره تولد

، بمره  تولد نوع×  ، سالبره ماه تولد×  سال ،گله×  سن مادر

بره  ، جنابره تولد نوع× بره  جنا بره، جنا× تولد  سال

 شمد. بررسمی   بمره  ماه تولمد  ×بره تولد نوع، بره ماه تولد ×

-ثابت که تأثیر آنها بر پارامترهای منحنی رشد معنمی عوامل 

 .وP<۰ک۰۵ا شدند تجزیه منیورمدل نهایی دار بود، در 

 استفاده شد: ۲رابطه  های واریانا ازبرای برآورد مؤلفه

 و۲ا رابطه
y = Xb + Zaa + Zmm + Zcc + e 

Cov(a,m) = Aσam    

مربموط بمه همر یم  از      بمردار مرماهدات   y در این رابطه،

بمردار اثمر    a ،بردار عوامل ثابت b پارامترهای منحنی رشد،

 یرمی اهزا یکمی بمردار اثمر ژنت   m ی ،مسمتق  یرمی اهزا یکیژنت

بمردار اثمرات    e ی،ممادر  یدا مم  یطیبردار اثر مح c ی،مادر

 σamو  یرمماوندیروابممط خو یاممماتر  A،مانممدهیبمماق

و مادر اسمت.   یوانح ی مستق یکیاثرات ژنت ینب یاناکووار

هستند کمه   ضرایب یهایاماتر ,Zmو  X، Za، Zc ،همچنین

اثمرات   ی ،مسمتق  یرمی اهزا یکمی عوامل ثابمت، ژنت  یبترت به

را  یممادر  یرمی اهزا یکمی و اثرات ژنت یمادر یدا م یطیمح

  کنند.یممرتبط با بردار مراهدات 

 ،دور 3۰۰۰۰۰از ی  صمفتی   محاسبات بیزی کلیه یبرا

از یکدی ر استفاده  ۱۰۰با هواصل  6۰۰۰۰ گیریقلقبا دوره 

 یبممرآورد اجممزا یمانممده بممرانمونممه بمماقی ۲۴۰۰از  شممد و

و  ی آثار مستق ینب یو همبست  یریپاوراثت یانا،اکوووار

از  یآنالیزهای بیزی دوصفت کلیهو برای  استفاده شد یمادر

 ۱۰۰با هواصمل  ۱۰۰۰۰۰ گیریقلقی ، با دورهدور ۵۰۰۰۰۰

مانمده بمرای   نمونه بماقی  ۴۰۰۰از یکدی ر استفاده شد و از 

 Kو  A ،B یپارامترهمما بممرآورد همبسممت ی ژنتیکممی بممین 

و  ]۲۲[ انجام شمد  TM اهزارنرم با آنالیزها کلیهاستفاده شد. 

 BOA [BOA version [اهمزار   از نمرم  یجنتما  یرتفسم  بمرای 

 استفاده شد. R اهزاریدر بسته نرم 32 ;1.1.5

 

 بحث و نتایج

های توصیفی پارامترهای منحنی رشمد بمه تفکیم  در     آماره

 .شده استارا ه  ۱جدول 

 

 هاتوصیفی مجموعه دادهآمار .  1جدول 

 پارامتر تعداد میان ین انحراف معیار ضریب تغییرات

 A ۱3۱6 6۸ک3۹ ۱3ک۱۵ ۱۹ک۲3

 B ۱3۱6 ۰ک۹۵ ۰ک۰۱6۹ ۱ک۷۸

 K ۱3۱6 ۰ک۰۰۱۷ ۰ک۰۰۴3 3۹ک۵3

 رشد تا رسیدن به وزن بلوغ : سرعتKو پارامتر  وزن بلوغ مجانبی به اهزایش وزن: Bپارامتر ، اوزن حداکبریو برآوردی از وزن مجانبی: Aپارامتر 
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 بما  همورو در گوسمفند   Kو  A ،Bمیان ین پارامترهمای  

 ۰ک۰۰۲۷و  ۰ک۸۸، 3۷ک6ترتیممب  هبمم بممرودی بممرازش مممدل

پم وهش  همای   یاهتمه کمه کمتمر از     ]۹[گزارش شده اسمت  

در  Kو  A ،Bمیمان ین پارامترهمای    همچنین، .استحاضر 

ترتیمب   بمه  برازش مدل برودی با استفاده از بانمهرگوسفند 

 بیرمتر که  ]۱۲[شده است  برآورد ۰ک۱۱۹۵و  ۰ک۹۵، ۷۰ک۰۲

. میمان ین حمداقل مربعمات    است تحقیقاین  هایاز برآورد

برآورد شده آثار ثابت مؤثر بر پارامترهای منحنمی رشمد در   

  ارا ه شده است. ۲جدول 

 

 . میانگین حداقل مربعات عوامل ثابت مؤثر بر پارامترهای منحنی رشد 2جدول 

K B A ثابت عوامل 

ns ns ns جنا 

۰ک۰۰۴۴ b ± ۰ک۰۰۰۰۷   ۰ک۹۵  a ± ۰ک۰۰۰6   6۷ک۲۴  a ± ۰ک۵۵    نر 

۰ک۰۰۴۲ b ± ۰ک۰۰۰۰6   ۰ک۹۵  a ± ۰ک۰۰۰۷   6۹ک۸۷  a ± ۰ک66    ماده 

ns 
*** 

ns تیپ تولد 

۰ک۰۰۴۲ a ± ۰ک۰۰۰۰۵   ۰ک۹۵  b ± ۰ک۰۰۰۵   6۸ک۷۴  a ± ۰ک۴3    قلو ت  

۰ک۰۰۴3 a ± ۰ک۰۰۰۰۸   ۰ک۹6  a ± ۰ک۰۰۰۸  6۷ک۸۷  a ±۰ک6۸    دوقلو 

***
 

***
 

***
 سال 

***
 

***
 

***
 ماه 

***
 

***
 

***
 گله 

 دار غیرمعنی – P ،ns< ۰ک۰۰۱دار در سطح احتمال معنی - ***،  P<۰ک۰۵دار در سطح معنی - *

 : سرعت رشد تا رسیدن به وزن بلوغKو پارامتر  وزن بلوغ مجانبی به اهزایش وزن: Bپارامتر ، اوزن حداکبریو مجانبیبرآوردی از وزن : Aپارامتر 
 

دار بممود یمعنمم Kو  A ،Bاثممر سممال بممر پارامترهممای   

متفاوت  یهاحداقل مربعات در سال یان ینو. م >۰Pک۰۰۱ا

، ۸۸ک۴3تا  ۵3ک۹۷ ینب یبترت بهK و  A ،B یپارامترها یبرا

 یرقممرار دارد. مقمماد ۰ک۰۰۷۰تمما  ۰ک۰۰۲۴و  ۰ک۹۸تمما  ۰ک۹3

 همای سمال  در یگوسمفند مغمان   در K و  A ،B یپارامترهما 

و  ۷ک۷۹تما   ۰ک6۸، ۴۹ک۱۲تما   3۰ک۹۹ ینبم  یبترت مختلف به

بما   یجنتما  یمن . ا]6[برآورد شده اسمت   ۰ک۲۴6۰تا  ۰ک۰۰۰3

. ]۹[ مطابقممت دارد همموروگوسممفند  در دی ممر ارشگممز

که سال تولد بمر   ای دی ر مرخص شددر مطالعه ین،همچن

اثمر   مختلمف  انرشمد در گوسمفند   یمنحنم  یهمه پارامترها

 دارد  خموانی  حاضر هم   پ وهش نتایج با کهدارد  یداریمعن

دورگممه حاصممل از تالقممی تکسممل و   اندر گوسممفند .]۱۱[

اثر   Kترکه سال تولد بر پارام شده استگزارش  سانتااینا

 همای عامل ثابت جمنا بمر پارامتر   ، ولی]۲۴[دارد دار یمعن

A ،B  وK در  همانند نتایج تحقیق حاضر، دار بود.یمعنیرغ

که جنا بر پارامتر شده است گزارش  کاراگونی گوسفند 

K  ی داری. ممماه تولممد اثممر معنمم]۱۹[دارد  دار یمعنممغیراثممر

رشممد دارد.  یمنحنمم یهمممه پارامترهمما  یو روP<۰ک۰۰۱ا

 یمتفمماوت بممرا یهمماممماهحممداقل مربعممات در  یممان ینم

 ۰ک۹3، ۸۸ک۸۵تا  ۵3ک۴6 ینب یبترت بهK و  A ،B یپارامترها

 Bو  Aپارامتر  درقرار دارد.  ۰ک۰۰6۰تا  ۰ک۰۰3۰و  ۰ک۹6تا 

 در ترتیمب حمداقل مربعمات بمه    یان ینم ینو کمتر یرترینب

 ای رویدر مطالعمه . شمد  مرماهده  همروردین  و آذر هایماه

 یکه مماه تولمد رو   شده استگزارش  یلبرز یبوم ین ادها

در  Aماه تولد بمر پمارامتر    .]۲۵[دار دارد یاثر معن Kپارامتر 

. ]۲۴[ دار نمدارد یاثر معن سانتااینا ×تکسل  رگگوسفند دو
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دار و بمر پمارامتر   یمعنیراثر غ Kو  A هایتولد بر پارامتر یپت

B دار در پمارامتر  یمعنم  دارد. تفماوت  یداریاثر معنB   نرمان

تمر  قلو سمب  ت  یهادوقلو نسبت به بره یهادهد که برهیم

 یمپ که ت نران داده شده است هوروهستند. در گوسفند ن اد 

اثمر   Kو  A همای دار و بمر پارامتر یاثر معنم  Bتولد بر پارامتر 

رگ در گوسفند دو Aتولد بر پارامتر  یپت .]۹[ دار نداردیمعن

 کلیمه گلمه بمر    .]۲۴[ دار نمدارد یاثر معنم  سانتااینا ×تکسل 

حمداقل   یمان ین . مشتدار دایرشد اثر معن یمنحن یپارامترها

 یمب ترت به ختلفم یهاگلهدر K و  A ،B یمربعات پارامترها

 ۰ک۰۰6۵تما   ۰ک۰۰3۰و  ۰ک۹۷تما   ۰ک۹3، ۸۹ک۸۸تا  ۵3ک۹۷ ینب

 .شتقرار دا

ترتیمب   بمه  Kو A،  B هایپایری مستقی  پارامتروراثت

. بیرممترین و3بممرآورد شممد اجممدول   ۰ک۲۷و  ۰ک63، ۰ک۲۹

مقمدار  و کمترین  Bمربوط به پارامتر  مستقی  پایریوراثت

 تما زیماد  پمایری متوسمط   . وراثمت بمود  Kپارامتر  مربوط به

دهمد کمه بهبمود ایمن     پارامترهای منحنمی رشمد نرمان ممی    

سبب بهتمر شمدن رشمد    انتخا  ژنتیکی  از طریقپارامترها 

عواممل محیطمی بمر پارامترهمای      سمه  و  شودوانات میحی

در  Bپمایری زیمادتر پمارامتر    وراثمت منحنی رشد ک  اسمت.  

دهد که پتانسیل زیادی برای انتخما   تحقیق حاضر نران می

حیواناتی وجود دارد که وزن بدن آنها در اوایل دوره زنمدگی  

زیادتر اسمت. انتخما  در اوایمل دوره زنمدگی یم  مزیمت       

شود، زیرا به نوعی سبب کاهش هاصله نسمل و  یمحسو  م

طورکلی،  بهشود. درنهایت باعث اهزایش پیررهت ژنتیکی می

ن اد، تنموع ژنتیکمی در درون جمعیمت،     نییرعوامل مختلفی 

مدیریت و شرایط محیطی، روش برآورد پارامترهما، و غیمره،   

 د.  باشهای بین برآوردها تواند دلیل تفاوتمی

 Kو  Bو  Aپذیری و همبستگی بین اثرات مستقیم و مادری برای پارامترهای های واریانس، وراثت. برآورد پسین مؤلفه 3جدول 

 منحنی رشد با استفاده از روش بیزی

 Kپارامتر  Bپارامتر  Aپارامتر  مؤلفه

2

a  
۲۴ک۹۱ ( ۱ک۱۱ ۱ک۱۴ ( ( ۰ک3۱ ۰ک۲۹ ( ( ۰ک۱۴ ) 

2

m  
۱3ک۲۸ ( 6ک۰۹ ۰ک3۲ ( ( ۰ک۱۹ ۰ک۲۴ ( ( ۰ک۱۱ ) 

am
 

- ۱۲ک۷۵ ( 6ک۱۷ ) - ۰ک۱۷  ( ۰ک۲۴ ) - ۰ک۱6 ( ۰ک۱۰ ) 

2

pe
 

3ک3۷ ( ۲ک۹۹ ۰ک۰۸ ( ( ۰ک۰۸ ۰ک۰۸ ( ( ۰ک۰6 ) 

2

e  
۵۷ک۱۱ ( ۸ک6۱ ۰ک۴۵ ( ( ۰ک۲۱ ۰ک6۲ ( ( ۰ک۱۱ ) 

2

p
 

۸۵ک۹۲ ( 3ک۵3 ۱ک۸۱ ( ( ۰ک۰۸ ۱ک۰6 ( ( ۰ک۰۴ ) 

2

ah
 

۰ک۲۹ ( ۰ک۱۲ ۰ک63 ( ( ۰ک۱6 ۰ک۲۷ ( ( ۰ک۱۲ ) 

2

mh
 

۰ک۱۵ ( ۰ک۰۷ ۰ک۱۸ ( ( ۰ک۱۰ ۰ک۲۲ ( ( ۰ک۱۰ ) 

amr
 

- ۰ک۷۱ ( ۰ک۱۷ ) - ۰ک۲۰ ( ۰ک36 ) - ۰ک۵۹ ( ۰ک۲6 ) 

2c  
۰ک۰۴ ( ۰ک۰3 ۰ک۰۴ ( ( ۰ک۰۴ ۰ک۰۷ ( ( ۰ک۰6 ) 

𝜎𝑎
𝜎𝑚: واریانا اثر ژنتیکی مستقی ، 2

𝜎𝑝𝑒: کوواریانا بین اثر ژنتیکی مستقی  و مادری،𝜎𝑎𝑚: واریانا اثر ژنتیکی مادری، 2
: واریانا اثر محیط دا می 2

𝜎𝑒مادری،
𝜎𝑝: واریانا باقیمانده،2

ℎ𝑎: واریانا هنوتی،ی،2
ℎ𝑚پایری مستقی ،: وراثت2

: همبسمت ی بمین اثمر ژنتیکمی مسمتقی  و      ramپمایری ممادری،  : وراثمت 2
وزن بلوغ مجانبی به : Bپارامتر ، اوزن حداکبریو برآوردی از وزن مجانبی: A: نسبت واریانا محیط دا می مادری به واریانا هنوتی،ی. پارامتر c2مادری،

 : سرعت رشد تا رسیدن به وزن بلوغKو پارامتر  اهزایش وزن
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 پایری مادری مربوط به پمارامتر  بیرترین مقدار وراثت

K    و کمترین مقدار آن مربوط بمه پمارامترA   رشمد و  بمود .

تکامل جنین تحت تأثیر عوامل ژنتیکی و محیطمی از قبیمل   

 ،. بنمابراین اسمت و غیمره   جفت، تغایه جنین به وسیله مادر

رشمد جنمین را    توانمد عوامل محیطی مؤثر بر رشد مادر می

تحت تأثیر قرار دهد. اثرات ژنتیکی مادری بمر پارامترهمای   

. کمتری نسبت به اثرات مسمتقی  داشمت  مورد بررسی تأثیر 

پمایری  وراثمت  ،در کلیه پارامترهای منحنمی رشمد  بنابراین، 

نسبت واریمانا   بیرتر بود.پایری مادری مستقی  از وراثت

اثر محیط دا می مادر به واریمانا هنموتی،ی بمرای همر سمه      

دهنمده ایمن اممر    باشد کمه نرمان  پارامتر منحنی رشد ک  می

تمأثیر   پارامترهمای منحنمی رشمد   است که محیط مادری بر 

 نتیجه تحقیق دی مر چندانی ندارد که این نتیجه در تواهق با 

 .]6[باشد در گوسفند مغانی می

پارامترهمای  همبست ی اثر ژنتیکی مستقی  و ممادری در  

A ،B  وK  ۰ک۵۹و  -ک۲۰، -۰ک۷۱ترتیمب   بمه  منحنی رشمد- 

ر ژنتیکمی مسمتقی  و   اثآ . برآورد منفی همبست یبرآورد شد

همای  محیطمی و مرمکالت برناممه    عواممل مادری به د(یل 

 اثمر  دو بمین  مببمت  همبسمت ی  .]۲۷[اسمت   نم ادی  اصالح

-نرمان  صمفت   یم  برای مادری و مستقی  اهزایری ژنتیکی

 توانمد می صفت آن برای یرترب که عملکرد است این دهنده

 ،بمرعکا  و باشمد  مادرهما  بیرمتر  ژنتیکی شایست ی  ربیان

 عملکمرد  اسمت  ممکن ذکر شده اثر دو منفی بین همبست ی

 آن بمرای  مادر ژنتیکی شایست ی کاهش به را هرزندان بیرتر

 اثرات بین منفی همبست ی ،همچنین. ]۲[ مرتبط سازد صفت

اسمت   هما ژن بین منفی رابطه نرانه مستقی  و مادری ژنتیکی

. منفی بودن همبسمت ی بمین آثمار ژنتیکمی مسمتقی  و      ]۱۵[

مزرعه آوری شده در جمعهای در داده به طور عمدهمادری 

پایری شود. برآوردهای مختلفی که برای وراثتمراهده می

پایری مادری در تحقیقمات مختلمف بیمان    مستقی  و وراثت

توانند تحت تأثیر عواملی مانند مجموعمه داده  می ،شوندمی

همای  ای و یما ممدل  یا اطالعات ک ، ساختار ضعیف شمجره 

گیمری همر دو   مختلف طراحی شده برای ارزیمابی و انمدازه  

چنین تحت تمأثیر اثمر   پایری مستقی  و مادری و ه وراثت

قرار گیرد. اختالف بین اثمر یم  ژن   متقابل ژنتی  و محیط 

توانمد  برای رشد در ی  هرد و اثر هممان ژن در ممادر ممی   

براساس انتخا  طبیعی برای ی  حد بهینه متوسمط انجمام   

همای واریمانا و   بمرآورد پسمین مؤلفمه    .]۱۸[گرهته باشمد  

منحنمی رشمد در    Kو  A ،Bپایری برای پارامترهای وراثت

 ا ه شده است.ار ۴مطالعات مختلف در جدول 
 

 در مطالعات مختلف  منحنی رشد Kو  A ،Bپذیری برای پارامترهای های واریانس و وراثت. برآورد پسین مولفه 4جدول 

 شماره منبع Aپارامتر  Bپارامتر  Kپارامتر 
 

  
 ]۲6[ ۰ک3۰

ℎ𝑎
2 

 ]۹[ ۰ک۲۹ ۰ک۱۸ ۰ک۱۴
 ]۲۸[ ۰ک3۲ ۰ک۱۸ ۰ک۱۰

  
 ]۲۱[ ۰ک3۲

 ]۱6[ ۰ک3۲ ۰ک۲3 ۰ک۰3۹
 ]۸[ ۰ک۱۷ ۰ک۱۹ ۰ک۰3
 ]۱۷[ ۰ک۱3 ۰ک۱۵ ۰ک۱۹

  
 ]۲3[ ۰ک36

 ]۱۱[ ۰ک۵۲  
𝜎𝑒 ]۱6[ ۵۰ک۷۴ ۱۹ک3۷ ۹ک6۴

2 

𝜎𝑝 ]۱6[ ۸3ک۱3 ۲۵ک۲3 ۱۰ک۰3
2 



 مهربان گوسفند در رشد منحنی پارامترهای بین فنوتیپی و ژنتیکی ارتباط بررسی

 

 1395زمستان   4شماره   18دوره 
693 

های ژنتیکی مستقی  و باقی برآوردهای پسین همبست ی

 ۵در جمدول  هنوتی،ی میان پارامترهای منحنی رشمد   و مانده

و  Aهمبست ی ژنتیکی و هنوتی،ی بین نران داده شده است. 

B همبسمت ی   بمرآورد شمده اسمت.    ۰ک۴۸و  ۰ک۵۸ترتیب  به

مرهود اسمت و   Bو  Aژنتیکی مببت و با( بین پارامترهای 

به عنوان مکانیس  مرترک ژنتیکمی و هیزیولموژیکی کنتمرل    

همبست ی ژنتیکمی مببمت   شود. کار گرهته می این صفات به

  پارامتر منحنی یدهد که انتخا  بین این صفات نران می

شود. همبست ی ژنتیکی رشد موجب بهبود پارامتر دی ر می

هن مام تولمد   نران داد که بره سن ین در  Bو  Aمببت بین 

رو بمه بما(   و پایری متوسط وراثت وزن بالغ بیرتری دارد.

مرمخص  همراه با همبست ی ژنتیکی مببت بین این صفات 

ایمن نم اد   که تغییمرات ژنتیکمی در ال وهمای رشمد      کندمی

همبسمت ی ژنتیکمی و    .]۱6[تواند انجمام شمود   میگوسفند 

 د شمد. برآور -۰ک3۵و  -۰ک6۹ب یترت به Kو  Bهنوتی،ی بین 

و  -۰ک۵۴ترتیب  به Kو  Aهمبست ی ژنتیکی و هنوتی،ی بین 

بما قابلیمت تفسمیر    ترین همبست ی . مه شدبرآورد  -۰ک۸۱

 Kو   Aبیولوژیکی برای ی  منحنی رشد بمین پارامترهمای  

. همبست ی منفی بین پارامترها در مطالعه حاضر نران است

رس وجود دارد تما حیوانمات زود   اندکیدهد که احتمال می

عنوان مبال، حیواناتی کمه  . بهبیرتری داشته باشندوزن بلوغ 

سمرعت رشمد کمتمری     جسمی آنها بیرتر اسمت وزن بلوغ 

و  Bهمبست ی ژنتیکی منفمی بمین پارامترهمای     .]۱3[ دارند

K، A  وK منحنی  هایاز پارامتر یکانتخا  یدهد نران می

برآوردهای پسمین  شود. دی ر میپارامتر  باعث کاهش رشد

هنوتی،ی میمان   مانده وهای ژنتیکی مستقی  و باقیهمبست ی

 6در مطالعات مختلمف در جمدول    پارامترهای منحنی رشد

 نران داده شده است.

 

 

 با استفاده از مدلفنوتیپی میان پارامترهای منحنی رشد  های ژنتیکی مستقیم و باقیمانده وبرآوردهای پسین همبستگی.  5جدول 

 روش بیزی بهدوصفتی 

rp1p2 re1e2 ra1a2 
 پارامترها

95%HPD 95 میان ین میانه مد%HPD 95 میان ین میانه مد%HPD میان ین میانه مد 

۰ک3۸ - ۰ک۵6 ۰ک ۴۸  ۰ک ۴۸  ۰ک۴۸  ( ۰ک۰۵ ۰ک۲3 ( - ۰ک۹۰  - ۰ک۴6 ۰ک۵۰  ۰ک۵3  ( ۰ک۱۷ ) - ۰ک۱6 - ۰ک۹۸ ۰ک۹۰  ۰ک۷۲  ۰ک۵۸   ( ۰ک3۵ ) AB 

۰ک۸۵ - ۰ک۷6  - ۰ک۸۱  - ۰ک۸۱  - ۰ک۸۱ ( ۰ک۰۲ ) - ۰ک۹۹ - ۰ک۸۲  - ۰ک۹۹  - ۰ک۹۵  - ۰ک۹3 ( ۰ک۲3 ) - ۰ک۸۹ - - ۰ک۱۹  - ۰ک۷۴  - ۰ک۵۷  - ۰ک۵۴ ( ۰ک۲۱ ) AK 

- ۰ک۴۷ - ۰ک۲3  - ۰ک36  - ۰ک3۵  - ۰ک3۵ ( ۰ک۰6 ) - ۰ک۵۲ - ۰ک۸۷  - ۰ک۰۷ ۰ک۰۴ ۰  ( ۰ک33 ) - ۰ک۹3 - - ۰ک۴۲  - ۰ک۷3  - ۰ک۷۱  - ۰ک6۹ ( ۰ک۱۵ ) BK 

ra1a2ژنتیکی مستقی  بین دو صفت، : همبست ی  re1e2 :مانده بین دو صفت، همبست ی باقیrp1p295 هنموتی،ی بمین دو صمفت،    : همبست ی%HPD  هاصمله : 

 باشند. درصد با(ترین چ الی پسین. مقادیر درون پرانتز بیان ر انحراف معیار برآوردها می ۹۵

 : سرعت رشد تا رسیدن به وزن بلوغKو پارامتر  زنوزن بلوغ مجانبی به اهزایش و: Bپارامتر ، اوزن حداکبریو برآوردی از وزن مجانبی: Aپارامتر 
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 در مطالعات مختلف فنوتیپی میان پارامترهای منحنی رشد های ژنتیکی مستقیم و باقیمانده وبرآوردهای پسین همبستگی.  6جدول 

 شماره منبع همبست ی ژنتیکی همبست ی هنوتی،ی همبست ی باقی مانده
 

 
- ۰ک۲۰  - ۰ک۱۲  ]۱۱[ 

 

 
۰ک۰۴ ۰ک3۹   ]۹[ 

 

-۰ک3۲ ۰ک3۰  ۰ک۴۱   ]۱۷[ A  وB 

-۰ک۵۱ ۰ک۴۷  ۰ک۵۷   ]۱6[ 
 

 
- ۰ک۲۹  

 
]۸[ 

 

 
۰ک۲۱  

 
]۲۸[ 

 

 
۰ک6۹ ۰ک۹۵   ]۱۱[ 

 

 
۰ک۲۵ ۰ک۲۵   ]۹[ 

 

-۰ک3۲ -۰ک۲۸  -۰ک۰۱   ]۱6[ B  و K 

-۰ک۵۱ -۰ک۴۸  -۰ک3۱   ]۱۷[ 
 

 
۰ک۵3  

 
]۸[ 

 

 
-۰ک۱۷  

 
]۲۸[ 

 

 
-۰ک۴۵ -۰ک۴۰   ]۱۱[ 

 

 
-۰ک36 -۰ک۰۷   ]۹[ 

 

-۰ک۵۷ -۰ک۲6  -۰ک3۰   ]۱۷[  A  و K 

-۰ک۵۲ ۰ک۴۹  -۰ک۰3   ]۱6[ 
 

 
-۰ک۸۸  

 
]۸[ 

 

 
۰ک۴۷  

 
]۲۸[ 

 
: سرعت رشد تا رسیدن بمه  Kو پارامتر  وزن بلوغ مجانبی به اهزایش وزن: Bپارامتر ، اوزن حداکبریو برآوردی از وزن مجانبی: Aپارامتر  

 وزن بلوغ

 

همبسممت ی  و ۰کB ۵3و  Aبممین  باقیمانممدههمبسممت ی 

 باقیماندههمبست ی  برآورد شد. ۰کK ۰۴و  Bبین  باقیمانده

همبست ی منفمی باقیمانمده    شد. برآورد -۰کK ۹3و  Aبین 

در این مطالعه نران داد که ارا ه شرایط محیطی  Kو  Aبین 

 اثر مببتمی بمر وزن بمالغ نمدارد.     مناسب برای بلوغ زودرس

 باعمث  کمه  باشدمی ن اد اصالح استرات ی رینتمه  انتخا 

 در بنابراین در طول زمان شود،می گله ژنتیکی ترکیب تغییر

 گیمرد پارامترهمای  ممی  صمورت  انتخما   کمه  هاییجمعیت

 تابع که ژنتیکی پارامترهای برآورد لاا، .کندمی تغییر ژنتیکی

 اصالح برنامه جهت گیریتصمی  برای مکان هستند، و زمان

 اصملی  همدف  صفات ژنتیکی بهبود .]۷[دارد  ضرورت ن اد

 بمرای  رو، این از شود.می ن ادی محسو  اصالح هایبرنامه

 انجمام  ژنتیکی بهبود هدف با که هاییبرنامه مناسب طراحی

 میمان  و همبسمت ی  ژنتیکمی  پارامترهمای  بمرآورد  شوند،می
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 تحقیق حاضر،در  .]۱۴[هستند  زیادی اهمیت دارای صفات

به منیور برآورد پارامترهای ژنتیکی منحنمی رشمد از روش   

دقمت  بیزی بر مبنای مدل خطمی اسمتفاده شمده اسمت کمه      

 یبرآوردهای حاصل از این روش در مقایسه بما برآوردهما  

 از ایمن برآوردهمای ژنتیکممی   .هما بیرمتر اسممت  سمایر روش 

 در تموان گوسمفند مهربمان ممی    رشمد در  منحنی پارامترهای

نتخا  مبل ایجاد شاخص انتخا  مرکب از ا طراحی برنامه

باتوجه به برآوردهای متوسط . نمود صفات مختلف استفاده

پایری مستقی  برای پارامترهای منحنی رشمد  وراثتتا زیاد 

به وسیله انتخا   ها راپارامتراین  تواندر تحقیق حاضر می

 Bو  A. همبسمت ی ژنتیکمی بمین    بهبود دادژنتیکی مستقی  

  یم دهمد انتخما    برآورد شده که نران ممی  زیادمببت و 

شمود.  پارامتر منحنی رشد موجب بهبود پمارامتر دی مر ممی   

 Kو  K، Aو  Bهمبست ی ژنتیکی منفمی بمین پارامترهمای    

 منحنی رشمد  هایاز پارامتر یکیدهد تغییر ژنتیکی نران می

 .داردپارامتر دی ر  اثر منفی بر

 

 تشكر و قدردانی

جهاد کرماورزی اسمتان هممدان بابمت     وسیله از سازمان  بدین

هممای مممورد اسممتفاده در تحقیممق حاضممر قممدردانی تممأمین داده

 شود. می
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