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برآورد پارامترها و روند ژنتیکي برای صفات وزن بدن در سنین تولد تا
يکسالگي گوسفند کردی خراسان شمالي
محدثه نامور ،1غالمرضا داشاب ،*2محمد رکوعی ،3هادی فرجی آروق ،4داود علی ساقی
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 .1کارشناسی ارشد اصالح نژاد دام ،گروه علوم دامی ،دانشکدة کشاورزی ،دانشگاه زابل ،زابل ،ایران
 .2استادیار ژنتیک و اصالح دام ،گروه علوم دامی ،دانشکدة کشاورزی ،دانشگاه زابل ،زابل ،ایران
 .3دانشیار ژنتیک و اصالح دام ،گروه علوم دامی ،دانشکدة کشاورزی ،دانشگاه زابل ،زابل ،ایران
 .4استادیار ژنتیک و اصالح دام ،گروه اصالح دام ،پژوهشکدة دامهای خاص ،دانشگاه زابل ،زابل ،ایران
 .5استادیار پژوهشی ژنتیک و اصالح نژاد دام ،گروه اصالح دام ،مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی ،خراسان رضوی،
مشهد ،ایران
تاریخ پذیرش مقاله1395/09/22 :

تاریخ وصول مقاله1395/07/26 :

چكيده
این تحقیق با هد
صفا

مقایسة مدل های مختلف برای برآورد پارامترهای ژنتیکی مستقیم و مادری و همچنین برآورد رونتد ژنتیکتی بترای

وزن بدن گوسفند کردی شمال راسان انجا شد .از رکوردهای وزن تولد ( 7345رکتورد) ،وزن ستهمتاهگی ( 5905رکتورد)،

ششماهگی ( 5294رکورد) ،نهماهگی ( 3800رکورد) و یکسالگی ( 3863رکورد) در طی سالهای  1368تا  1391کته توستط مرکتز
اصالح نژاد شهرستان شیروان جمعآوری شده بود ،استفاده شد .برآورد پارامترهای ژنتیکی صفا
 ThrGibbsf90انجا گرفت .بهترین مدل با استفاده از معیار انحرا
تولد ،سه ،شش و نهماهگی و یتکستالگی بتهترتیت
( 0/131(±0/0009بودند .اثر ژنتیکی مادری برای صفا

اطالعا

( )DICانتخاب شد .وراثتپتذیری مستتقیم صتفا

برآورد دقیقتر پارامترهای ژنتیکی صفا

وزن

( 0/120(±0/0007( ،0/351(±0/0006( ،0/257(±0/0007( ،0/172)±0/0007و
وزن تولد ،سه و شش متاهگی معنتیدار بتود ( )P<0/01و نستبت واریتانس

محیط دائمی مادری به واریانس فنوتیای از ( 0/055یکسالگی) تا ( 0/186تولد) متفاو
بدن در سنین بیشتر از وزن تولد کمتر بود ،ولی براز

مختلف با شش مدل دا و نتر افتزار

بود .اگرچه مقادیر وراثتپذیری متادری وزن

آثار تاادفی مادری (ژنتیک افزایشی و محیعی دائمی مادر) در متدل دا ستب

بررسی شد .روند فنوتیای صفا

وزن تولد ،سه ،شش و نهماهگی و یتکستالگی بته ترتیت

 54/3 ،8/3 ،74/6 ،8/4و  78/25گر در سال و روند ژنتیکی مستقیم برای این صفا

به ترتیت

 13/7 ،-21/9 ،14/2 ،-0/07و 24/9

گر در سال برآورد شد .بنابراین ،نتاین برآوردهای بیزی نشان داد که قابل اعتمادتر از رو های آماری مرسو هستند.
كلیدواژهها :آثار مادری ،براز

* نویسنده مسئول:

مدل ،برآورد بیزین ،مدل دا  ،وراثتپذیری.

Email: dashab@uoz.ac.ir

محدثه نامور ،غالمرضا داشاب ،محمد ركوعی ،هادی فرجی آروق ،داود علی ساقی

مقدمه

نتاین نااری

ظرفیت رشد بره معیاری مهم برای استتفاده در برنامتههتای

استفاده است .در این ارتبتاط نیتز هرچته عوامتل متؤثر در

اصتتالح نتتژاد استتت .در نشتتخوارکنندگان کوچتتک ،میتتزان

برآورد اجزای واریانس شناسایی و به مدل وارد شوند نتاین

سرعت رشد ،ظرفیت الشه در سن کشتار را نشان میدهتد.

دقیقتر است.

گوسفند کردی از نژادهای گوشتی و دنبتهدار استت کته در
منعقة شمال راسان پرور

و پیشترفت ژنتیکتی متؤثر ،نتوع متدل متورد

در پستانداران (شامل اغل

داده میشود .این نژاد حتدود

وابستگی طوالنیمد

چهارپایان اهلتی) ،بتهدلیتل

فرزند به متادر ،صتفا

اولیتة رشتد

 34درصد از جمعیت کل دا سبک استان راسان شتمالی

عالوه بر ژنتیک مستتقیم حیتوان ،تحتت تتأثیر ستازههتای

را تشکیل میدهد [ .]5بهمنظتور بررستی راههتای افتزایش

مادری نیز هستند [ .]6در تحقیقی بر روی صفت تولید شیر

برتتتر،

حداکار درستنمایی محدود شده و بیتزی ،دقتت

درآمتتد در گلتتههتتای گوستتفند و انتختتاب حیوانتتا
نخست باید صفا
پرور

اقتاادی مناست

با رو

را بتهعنتوان اهتدا

برآورد حاصل از رو

بیزی بهدلیل افزایش واریانس هتای

این گلهها تعریفکرد و در مرحلتة بعتد رو هتای

ژنتیکی و کاهش واریانس باقیمانده بیشتر بود [ .]13تحقیق

بتا توجته بته

مقایسة مدلهای مختلتف و تعیتین بهتترین

را بترای بهبتود آن صتفا

انتخاب مناست

حاضر با هد

پیش بینی نتیجة انتخاب پیشنهاد کترد .لتذا ،تعیتین صتحیح

مدل در برآورد اجتزای مؤلفتههتای (کو)واریتانس ،مقتادیر

پارامترهای ژنتیکی ،نه فقط برای حفظ نژادهای بومی ،بلکه

وراثت پذیری مستقیم و مادری و اثر محیط دائمتی متادری

برای تعیین اهدا

و طراحی برنامته هتای اصتالح نتژادی،

با رو

بیزی برا صفا

رشد در نژاد کردی انجا شد.

درک بهتتتر ستتازوکار ژنتیک تی صتتفا  ،پ تیشبینتتی ارز
اصالحی و پیشبینی پاسا مورد نظر برنامتههتای انتختاب،

مواد و روشها

ضروری است.

در تحقیتتق حاضتتر ،از رکوردهتتای جمتتعآوری شتتده طتتی

صحت پیش بینی ارز

اصالحی ،معیاری مناس

سالهای  1368تا  1391در ایستتگاه شتیروان توستط مرکتز

برای

اصتتالح نتتژاد گوستتفند کتتردی واقتتع در شهرستتتان شتتیروان

افزایش پاسا انتخاب است [ .]15با توجه بته اوصتیا
استنباط آماری بیزی و با فترض اینکته دقیتق بتودن

استفاده شد .سا تار شجره رکوردهای استفادهشده در جدول

رشد را افزایشمیدهتد،

 1ارائه شده است .سن اولین جفتگیری برههای نر و متاده

لذا میزان پیشرفت ژنتیکی حاصل در نژاد کردی با استتفاده

در ایستگاه شیروان  18ماهگی استت و برنامتة ستیدر بترای

رو

برآورد ارز های اصالحی صفا
از ایتتن رو

همزمانسازی فحلتی در گلته ،از اوایتل مردادمتاه آغتاز و از

دقیتتقتتتر و معتبرتتتر واهتتد بتتود .رو

نمونهگیری گیبس ،شامل تعریف توزیعهای پیشین ( Prior

اواسط مردادماه نیز قوچ اندازی شروع میشود .هتر  15رپس

 )Distributionو چگتتالی پستتین تتتوپ و ستتاس تشتتکیل

میش با یک قوچ در یک گروه قرار متیگیرنتد .طتول متد

توزیتتعهتتای پستتین شتترطی کامتتل ( Full conditional

جفتگیری در گله ایستگاه ،سه چر ه ( 51روز) و تا اواسط

 )posterior distributionو نمونهگیری از آنها است .چتون

مهرماه ادامه مییابد و بیشترین زایش گلته نیتز در بهمتنمتاه

از توزیعهای پیشین استفاده متیشتود انتظتار

میگیرد .در موقع زایمان ،رکوردهای مربوط به نتوع

در این رو

صور

تولد ،جنس و وزن برهها ثبت میشود.

میرود ،نتاین دقیقتری حاصل شود .معیار مهم دیگر بترای
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جدول  .1ساختار شجرة گله گوسفند كردی ايستگاه شیروان

حیوانا

تعداد

کل حیوانا

8317

میانگین ضری
حیوانا

درونزادآوری کل حیوانا

0/622

(درصد)

ویشاوند

میانگین ضری

1789

درونزادآوری حیوانا

2/894

ویشاوند (درصد)

نرها

220

مادهها

2724

حیوانا

نسل پایه

896

حیوانا

غیراز نسل پایه

7421

حیوانا

فقط با پدر معلو

7235

حیوانا

فقط با مادر معلو

7421

حیوانا

با پدر و مادر معلو

7235

جدول  .2آمار توصیفی صفات وزن بدن در گوسفند كردی
صفا
وزن تولد
وزن سه
شش
وزن
ماهگی
ماهگی
نه
وزنماهگی
وزن

تعداد
7345
5905
5294
3800
3862

پدر

مادر

میانگین

انحرا

معیار

دامنه

(کیلوگر )

(کیلوگر )

(کیلوگر )

(درصد)

معلو

معلو

4/3
22/5
31/1
34/8
42/0

0/731
5/41
6/72
6/93
8/42

2 – 7/5
8 – 43
8/7 – 53
17 – 63
20 – 75

16/98
24/02
21/60
19/93
20/06

7215
5813
5122
3800
3777

7345
5905
5294
3800
3862

صفاسالگی
یک
بررسیشده در این تحقیق شامل وزن تولد ،وزن

ضری

تغییرا

سعح) و جنس (دو ستعح) بودنتد .از متدل  1بترای آزمتون

سه ،شش و نهماهگی و یک سالگی بودند .رکورد مربوط به

معنیدار بودن عوامل ثابت بر صفا وزن بدن استفاده شد.

قبل از تجزیه و تحلیتل ویترایش شتده و دادههتای

Y=µ + yb + mb+ sex+bt+damage+e

صفا
نامناس

حذ

شدند .در جدول  2آمار توصیفی صفا

()1

که Y ،بردار مشاهدا  𝜇 ،میانگین صفت مورد نظر yb ،سال

در

تولد mb ،ماه تولد (از اوا ر آذر تا اوایل تیرماه) sex ،جتنس

این تحقیق ارائه شده است.

بره bt ،تیپ تولد damage ،سن مادر و  eباقیمانده است.

برای تعیین عوامل ثابت مؤثر بر صفا از رویه  GLMنر
افزار  ]27[ SASاستفاده شد .آثار ثابت شامل ستال تولتد (24

بعد از تعیین آثار عوامل مؤثر بتر صتفا  ،مؤلفته هتای

سعح از سال  1368تا  ،)1391ماه تولد (هشت ستعح شتامل

با در نظر گترفتن عوامتل ثابتت متؤثر بتر

واریانس صفا

با استفاده از مدلهای دا تکمتغیره (روابط  2تا )7

آذر ،دی ،بهمن ،اسفند ،فروردین ،اردیبهشت ،ترداد و تیتر)،

صفا

سن مادر (شش سعح شامل دو تا شش سال) ،نوع تولتد (دو

برآورد شد.
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y = 𝐗b + 𝐙𝟏 a + e

()2
()3
()4

در رابعه  PD ،8تعداد پارامترهای مؤثر است و با استفاده از

y = 𝐗b + 𝐙𝟏 a + 𝒁𝟑 pe + e
)Cov(a, m

رابعة  9محاسبه شد.

y = 𝐗b + 𝐙𝟏 a + 𝒁𝟐 m + e
=0
y = 𝐗b + 𝐙𝟏 a + 𝒁𝟐 m + e
𝑚𝑎𝜎𝐴 =

()5

)Cov(a, m

()6

y = 𝐗b + 𝐙𝟏 a + 𝒁𝟐 m + 𝐙𝟑 pe
+e
Cov(a, m) = 0

()9
و̅
 Dامید ریاضی پسین انحرا

در معادال

دو تا هفت y ،بردار مشتاهدا

 D(θ) = −2 log(p(y|θ)) + cمحاستتبه متتیشتتود Y.و θ

بتتهترتیت

همة محاسبا

بتا آثتار

تاادفی ژنتیک مستقیم ،مادری و محیط دائمی b ،بردار آثار

شد .به این منظور تابعیت وزنی (بر حس

و σam

حیوان از طریتق متدل رگرستیون عتی وزنتی بترآورد و

بیزی مبتنتی

معناداری آنها تعیین شد .برای مقایسة روند ژنتیکی مادری

بتتر نمونتتهگیتتری گیتتبس و نتتر افتتزار ]17[ ThrGibbsf90

و مستقیم از آزمون تی استیودنت استفاده شد.

محاسبه شتد .تعتداد  150000نمونته بتا قلتقگیتری (دوره
سو ته)  7500نمونه و فاصلة نمونه گیری  100تولید شتد.

نتايج و بحث

بنتتابراین ،بتترای هتتر تجزیتته و تحلیتتل  1425نمونتته بتترای

نتاین تجزیة واریانس عوامل محیعی بتر صتفا

محاسبة مؤلفههای واریانس استفاده شتد .کنتترل همگرایتی
رو

نمونهگیری گیبس با استفاده از رو

استتتفاده از معیتتار انحتترا

برای

تولد ،جنس بره ،سال تولتد و ستن متادر) معنتیدار استت

جیویک بستته

( .)P>0/01معنیدار بتودن آثتار ستال متیتوانتد بتهعلتت
مدیریت ،تغییرا

(Deviance ( )DIC

ناشی از میزان بارندگی ،رطوبتت ،دمتای

محیط ،کمیت و کیفیت علوفه در سالهای مختلتف باشتد.

 )Information Criterionبا رابعة ( )8انجا شد.
()8

وزن بتدن

تا سن یکسالگی ،نشان داد که اثر عوامل ثابت متدل (نتوع

نر افتزاری  ]29[ BOAاستتفاده شتد .مقایستة متدلهتا بتا
اطالعتتا

اصتالحی

مستقیم و مادری (با استفاده از بهترین مدل) بر ستال تولتد

است.

رسیدن تجزیه و تحلیل و انتخاب تعداد نمونه مناس

استتفاده

تعداد حیوان در

هر ستال) میتانگین ارز هتای فنتوتیای ،ارز

کوواریانس بین آثار ژنتیکی افزایشی حیوان و ژنتیک متادر
اجزای واریانس صفا

دو واحد باشند ،معنیدار نیست و تفاو

بیش از پنن واحد

برای برآورد روند ژنتیکی مستقیم و مادری صفا

محیعی دائمی میش e ،بردار آثار تاادفی باقیمانده است و

با استفاده از رو

شد [ .]3براساس معیار  DICاگر تفاو

دو متدل کمتتر از

که برای افراد شجره در روجی نر افتزار ارائته متیشتود،

آثار ژنتیکی مستقیم و مادری pe ،بردار اثرتاادفی

 Aمتتاتریس روابتتط ویشتتاوندی بتتین حیوانتتا

که مدلهای مختلف مقایسه میشود ،حذ

معنیدار هستند .از ارز های اصتالحی مستتقیم و متادری

ثابتتت (ستتال ،جتتنس بتتره ،نتتوع تولتتد ،ستتن متتادر) a ،وm

به ترتی

دادههتتا و پارامترهتتای نتتامعلو در متتدل استتت،

) p(y|θتابع درستنمایی و  Cعددی ثابتت استت کته در

برای هر صفت ( nتعتداد مشتاهدا ) X ،متاتریس اثترا
ثابت Z2 ،Z1 ،و  Z3بهترتی

))̅ = E(D(θ
D

در معادلتتتتتتتتته  D(θ) ،10بتتتتتتتتته صتتتتتتتتتور

بتا ابعتاد n×1

ماتریسهای متناست

و برابر رابعه  10است.

()10

y = 𝐗b + 𝐙𝟏 a + 𝒁𝟐 m + 𝒁𝟑 pe
+e
)Cov(a, m
𝑚𝑎𝜎𝐴 =

()7

1
PD = var
))̂ (D(θ
2

محققین ،اثر سال بر صفا

̅
DIC = PD + D

رشد بدن و میزان رشد روزانته

را در اکار معالعا  ،معنی دار گزار
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میش های چهار تا شش ساله ،بره های سنگین تتری داشتتند
که می تواند به علت ا تتال

سب

رشد حیوانا

میشوند [.]18 ،9 ،4

بتین رفتتار متادری و نحتوة

در جدول  3مقادیر مؤلفههای واریانس -کواریانسهای

مراقبت از برهها در سنین مختلتف متادر و همچنتین بلتوغ

وزن تولد شش مدل دا ارائه شده استت .بتا اضتافه شتدن

جسمی ،دستگاه تناسلی و تولید شیر بیشتر توسط متادر در

عوامتتل ژنتیکتتی متتادری و محتتیط دائمتتی در متتدل ،ستتهم

شتده

واریانس ژنتیکی افزایشی مستقیم کاهش یافت .با توجه بته

است [ .]24 ،18 ،14وزن برههای تک قلتو متولتد شتده در

 DICمدلها ،مدل  5پتایینتترین  DICو متدل  1بتاالترین

مقایسه با بره های دوقلو ،در کل سنین بیشتر بتود .بتهدلیتل

 DICرا دارد .بنابراین ،متدل مناست

بترای وزن تولتد ،در

استفاده از تما شرایط رحمی و مادری در برههای تتکقلتو

برگیرندة تمامی اجزای مؤثر بر صفا  ،بته جتز کواریتانس

نسبت به برههای دوقلو ،نوع تولد بره میتواند بر وزن تولتد،

مشترک مادر و فرزند است

گتزار

سن بیشتر مربوط باشد که در اکار معالعا

میزان رشد روزانه و وزن بلوغ اثر معناداری داشتته باشتد [،4

نسبت ژنتیکی افزایشی ،متادری و محیعتی دائمتی بتر

 .]24وزن برههای نر در کلیه سنین از برههای ماده بیشتر بتود

واریتتانس فنتتوتیای در جتتدول  4ارائتته شتتده استتت .دامنتتة

( .)P>0/01همچنین ،اثر جنس بره بر میزان رشتد روزانته و

وراثتپذیری مستقیم بین  0/169تا  0/353متغیر بتود و در

شده است .تفاو

متتدل ( 5متتدل بهتتتر) ،مقتتدار آن  0/172محاستتبه شتتد .در

وزن بلوغ گوسفند کردی معنیدار گزار

در وزن دو جنس علتهای مختلفتی دارد از جملته :تفتاو

بهترین مدل ،نسبت واریانس محیط دائمی نسبت به ژنتیکی

کروموزو های جنسی و احتماالً تفاو
مربوط به رشد ،اوصیا

در جایگاههای ژنتی

فیزیولوژیکی و نیتز تفتاو

افزایشی باالتر بود که نشاندهندة نقش مهم محتیط دائمتی
مادر برای وزن تولد است.

در

نوع و ترشح هورمونها ،به اوص هورمونهای جنسی که
جدول  .3برآورد اجزای (كو)واريانس و  DICتوسط مدلهای مختلف برای صفت وزن تولد
مدل

𝑬𝑺 𝝈𝟐𝒂 ±

1

0/0003±0/131

2

0/0002±0/060

𝑬𝑺 𝝈𝟐𝒆 ±
±0/239

0/0002

𝑬𝑺 𝝈𝟐𝒄 ±

𝑬𝑺 𝝈𝟐𝒎 ±

𝑬𝑺 𝝈𝒂𝒎 ±

𝑬𝑺 𝝈𝟐𝒑 ±

DIC

-

-

-

0/0002±0/371

12268/5

-

-

0/0001±0/356

11806/5

-

0/0002±0/375

11872/9

0/0002±0/372

11879/1

0/0001±0/358

11801/5

0/0002±0/359

11809/3

±0/222

±0/073

0/0001

0/0001

3

0/0003±0/077

0/0002±0/223

-

0/0002±0/074

4

0/0003±0/076

0/0002±0/224

-

0/0002±0/074

5

0/0002±0/061

0/0002±0/222

0/0001±0/066

0/0001±0/007

-

6

0/0002±0/060

0/0002±0/222

0/0001±0/069

0/0001±0/005

0/0001±0/001

-0/002
0/0001±

𝒂𝟐𝝈 :واریانس ژنتیکی افزایشی دا  :𝝈𝟐𝒆 ،واریانس باقیمانده :𝝈𝟐𝒄 ،واریانس محیط دائم مادری :𝝈𝟐𝒎 ،واریانس ژنتیکی افزایشی مادر :𝝈𝟐𝒑 ،واریتانس فنتوتیای:𝝈𝒂𝒎،
کواریانس ژنتیکی مستقیم و مادری :DIC ،معیار انحرا

اطالعا .
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جدول  .4مقادير وراثتپذيری مستقیم ،مادری و محیط دائمی برای مدلهای مختلف وزن تولد
مدل

h²

m²

pe²

1

0/0007±0/353

-

-

2

0/0007±0/170

-

0/0004±0/205

3

0/0007±0/206

0/0005±0/197

-

4

0/0007±0/206

0/0005±0/198

-

5

0/0007±0/172

0/0003±0/020

0/0005±0/186

6

0/0007±0/169

0/0003±0/014

0/0004±0/192

2

 :h2وراثتپذیری مستقیم حیوان :m2 ،وراثتپذیری مادری :pe ،وراثتپذیری محیط دائمی مادر

وراثتتتپتتذیری مستتتقیم وزن تولتتد در تحقیتتق حاضتتر

نتتتتاین مؤلفتتتههتتتای واریتتتانس -کواریتتتانسهتتتا و

شتده

وراثتپذیریها حاصتل از شتش متدل دا بترای وزن سته

حداکار درستنمایی بتدون

ماهگی در جداول  5و  6ارائه شده است .با توجه به معیتار

حتتداکار

 DICبهترین مدل برای صفت وزن سه ماهگی نیتز هماننتد

درستنمایی محدود شده هم وانی دارد [ .]28 ،15مقتدار

صفت وزن تولد ،مدل  5بود (جدول  .)5در تحقیق حاضتر

وراثتپذیری مستقیم این صفت در نژادهای مغانی (،)0/29

اثر ژنتیکی مستتقیم حیتوان از متدل  1تتا 6رونتد کاهشتی

زنتتدی ( ،)0/24لتتری و بختیتتاری ( )0/33و نتتژاد دورپتتر

داشت .علت این کاهش میتواند مربوط به وارد کردن سایر

شده است که باالتر از نتتاین ایتن تحقیتق

مؤلفهها در مدل و آثار تدا لی آنها و در نتیجته کتم شتدن

هستند [ .]32 ،24 ،18 ،8گزار های پایینتر از نتاین ایتن

سهم ژنتیک حیوان در هر متدل باشتد .همتانطتور کته در

تحقیق برای نژادهای کردی ،سنجابی و ستافوک نیتز وجتود

جدول  5مشاهده می شود ،مقدار مؤلفتة واریتانس ژنتیکتی

دارد (دامنتتته  0/02تتتتا  .]31 ،20 ،19[ )0/14برآوردهتتتای

افزایشی حیوان در مقایسه با وزن تولد بته دلیتل وابستتگی

در نژاد کردی متیتوانتد مربتوط بته تعتداد رکتورد

کمتتتر فرزنتتد بتته متتادر ،افتتزایش داشتتته استتت .مقتتدار

و

وراثتپذیری مستقیم وزن سته متاهگی در تحقیتق حاضتر

مدیریت گله در هر سال باشد .مقدار وراثتتپتذیری متادری

 0/257 ± 0/0007برآورد شد (جدول  .)6برای نژاد کردی

( 0/172)± 0/0007برآورد شد که با مقادیر گتزار
در نژاد کردی ( )0/16با رو

مشتتتقگیتتری و شتترو شتتایر ( )0/18بتتا رو

( )0/21گزار

متفاو

استتتفادهشتتده ،نتتوع و رو

تجزیتته و تحلیتتل اطالعتتا

وزن تولد در تحقیق حاضر  0/020±0/0003کته بتا مقتادیر

با رو

گزار شده نژاد زندی بتا متدل تابعیتت تاتادفی ± 0/008

 0/23و  ]30 ،18[ 0/23گزار

 ]14[ 0/041مشابه است ،اما مقادیر باالتر برای نتژاد بلتوچی

حاضر معابقت دارد .مقدار وراثتپذیری مستقیم برای ایتن

 ،0/08 ± 0/020سافوک  ]31 ،1[ 0/17± 0/04و نژاد کردی

صفت در نژاد مرینتوس ترکتی ( ،)0/29کرمتانی ( )0/29و

شتتتده استتتت .همچنتتتین،

شتده استت کته بتاالتر از نتتاین ایتن

 ]21[ 0/24 ± 0/03گتتتزار

حداکار درستنمایی بدون مشتقگیتری بتهترتیت

قزل ( )0/31گزار

شده است کته بتا تحقیتق

وراثتپذیری محیط دائمی مادری برای وزن تولد در معالعتة

تحقیتتتق هستتتتند [ .]22 ،12 ،10مقتتتدار بتتترآورد شتتتده

حاضر با نتاین بر ی محققین معابقت داشت [.]15 ،1

وراثت پذیری وزن سه ماهگی در پژوهش حاضتر از دامنتة
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گزار

و سنجابی باالتر بودند [.]16 ،21 ،1

شده ( 0/09تا  )0/19برای نژادهای بلوچی ،کتردی

جدول  . 5برآورد اجزای (كو)واريانس و  DICتوسط مدلهای مختلف برای صفت وزن سهماهگی
مدل

𝑬𝑺 𝝈𝟐𝒂 ±

𝑬𝑺 𝝈𝟐𝒆 ±

𝑬𝑺 𝝈𝟐𝒄 ±

𝑬𝑺 𝝈𝟐𝒎 ±

𝑬𝑺 𝝈𝒂𝒎 ±

𝑬𝑺 𝝈𝟐𝒑 ±

DIC

1

3/477±0/0109

9/307±0/0086

-

-

-

12/784±0/007

31153/7

2

3/080±0/0104

8/990±0/0086

0/666±0/0053

-

-

12/736±0/0007

31091/4

3

3/364±0/0106

9/172±0/0083

-

0/282±0/0031

-

12/819±0/0070

31132/5

4

3/407±0/0108

9/184±0/0083

-

12/680±0/0076 -0/141±0/0038 0/229±0/0029

31133/5

5

3/303±0/0110

7/767±0/0149

1/494±0/0135

0/237±0/0033

12/803±0/0072

30826/1

6

3/103±0/0108

8/966±0/0085

0/588±0/0052

12/657±0/0079 -0/111±0/0040 0/110±0/0017

31082/4

-

𝒂𝟐𝝈 :واریانس ژنتیکی افزایشی دا  :𝝈𝟐𝒆 ،واریانس باقیمانتده :𝝈𝟐𝒄 ،واریتانس محتیط دائتم متادری :𝝈𝟐𝒎 ،واریتانس ژنتیکتی افزایشتی متادر :𝝈𝟐𝒑 ،واریتانس
فنوتیای :𝝈𝒂𝒎 ،کواریانس ژنتیکی مستقیم و مادری :DIC ،معیار انحرا

اطالعا .

جدول  .6مقادير وراثتپذيری مستقیم ،مادری و محیط دائمی برای مدلهای مختلف وزن سه ماهگی

مدل

h²

m²

pe²

1

0/0007±0/271

-

-

2

0/0007±0/241

-

0/0004±0/052

3

0/0007±0/262

0/0002±0/022

-

4

0/0007±0/268

0/0002±0/018

-

5

0/0007±0/257

0/0002±0/018

0/0010±0/116

6

0/0007±0/244

0/0001±0/008

0/0004±0/046

 :h2وراثتپذیری مستقیم حیوان :m2 ،وراثتپذیری مادری :pe2 ،وراثتپذیری محیط دائمی مادر

وراثتپذیری مادری وزن سهماهگی در تحقیتق حاضتر

اصلی ژنهای حیوان و کاهش آثار ژنتیکتی متادری استت.

بیتتزی ]7[ 0/01

نسبت واریانس محیعی دائمی متادر بته واریتانس کتل در

معابقت داشت .وراثتپذیری متادری وزن سته متاهگی در

تحقیتتق حاضتتر بتترای وزن ستته متتاهگی 0/116±0/0010

حداکار درستتنمتایی و نتژاد

برآورد شد که نستبت بته مقتدار ایتن آمتاره در وزن تولتد

شده است که بتاالتر

کاهش داشته است [ .]32 ،1بدان معنا که احتماالً با افزایش

از برآورد تحقیق حاضر است [ .]14 ،1بتهطتور کلتی اکاتر

سن آثار حاصل از محیعی دائمی مادری شامل مراقبتهای

نشتتان متتیدهنتتد کتته بتتا افتتزایش ستتن میتتزان

شتتیردهی و یتتا

( )0/018بتتا نتتتاین نتتژاد مغتتانی بتتا رو
نژاد بلوچی ( )0/04با رو
مهربان ( )0/43با رو
تحقیقتتا

بیزی گزار

بعتتد از تولتتد ،توانتتایی متتادر در قتتدر

وراثتپذیری مستقیم افزایش و وراثتپذیری مادری کاهش

بیماری هایی که مادر در طی عمر ود بدان مبتال میشتود،

مییابد [ .]6 ،2علت افزایش وراثتپتذیری مستتقیم ،بتروز

کمتر شده و بره بیشتر از توانایی تود بترای ادامتة حیتا
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بهرهمند میشود ..تأثیرا

مقدار جزء واریتانس ژنتیکتی مستتقیم حیتوان (±0/1153

محیعی دائمتی متادر در صتفا

بعد از شیرگیری ممکن استت بتهدلیتل آثتار آن در قبتل از

 )49/470با نتاین حاصل از گوسفند سنجابی با مقدار 0/07

شیرگیری باشد [ .]23نتاین حاصتله بترای محیعتی دائمتی

 0/49 ±با رو

مادر از تحقیق حاضر از نتاین سایرین بتاالتر بترآورد شتده

معابقت دارد [ .]16واریانس افزایشتی حیتوان از تولتد تتا

است [.]32 ،24 ،21

شش ماهگی روندی افزایشی داشته که بتا نتتاین گوستفند

اجزای (کو) واریانس و  DICشش مدل دا وزن شتش

حداکار درستنمایی بتدون مشتتقگیتری

بلوچی ،کرمانی و لری بختیتاری همختوانی دارد و در ایتن

ماهگی در جدول  7ارائه شده است .ستهم ژنتیتک متادر و

گزار ها نیز مدل  3بهترین مدل برای این صفت گزار

محیعی دائمی برای این صفت نسبت بته وزن تولتد و سته

شده است [.]24 ،12 ،1

ماهگی به طور قابل توجه کمتر بتود .کمتترین مقتدار DIC

در تحقیق حاضتر وراثتت پتذیری مستتقیم ستن شتش

(جدول  )7صفت وزن شش ماهگی برای متدل  5محاستبه

ماهگی در مدل  6نسبت به مدل  ،1روند افزایشی دارد کته

شد ،اما با توجه به اینکه مقدار  DICبرای مدل  ،3کمتتر از

با نتاین ستایر محققتین مشتابهت دارد [ .]31 ،1همچنتین،

دارد و متدل 3

برای وزن سه و شش ماهگی گوسفند دورپر [ ،]32نستبت

برای

واریانس محیعتی دائمتی متادری بته واریتانس کتل ()pe2

توجیه این صفت مدل ساده تر یعنی متدل  3انتختاب شتد.

بهترتی

 0/081±0/0005و  0/055 ± 0/0005محاسبه شد

مقدار وراثتپذیری برای همة متدل هتا نزدیتک  0/35بتود

که باالتر از نتاین این تحقیق است .بتهطتور کلتی آنچته از

(جدول  )8و مقدار وراثتپذیری مادری و محیعتی دائمتی

شواهد می تتوان نتیجته گرفتت تتأثیر بیشتتر آثتار متادری

در تحقیق حاضر با توجه به بهترین مدل (مدل )3زیر یتک

قبل از شیرگیری نسبت بته

پنن واحد با مقدار  DICدر مدل  5ا تال

نسبت به مدل  ،5ساده تر است در نتیجه ،مدل مناس

(افزایشی و محیعی) در صفا
صفا

درصد بودند (به استانای وراثت پذیری مادری در (مدل .)3

بعد از شیرگیری است.

جدول  .7برآورد اجزای (كو)واريانس و  DICتوسط مدلهای مختلف برای صفت وزن شش ماهگی
𝑬𝑺 𝝈𝟐𝒑 ±

مدل

𝑬𝑺 𝝈𝟐𝒂 ±

𝑬𝑺 𝝈𝟐𝒆 ±

𝑬𝑺 𝝈𝟐𝒄 ±

𝑬𝑺 𝝈𝟐𝒎 ±

𝑬𝑺 𝝈𝒂𝒎 ±

1

0/1098±48/829

0/0840±90/825

-

-

-

40311/9 0/0833±139/654

2

0/1090±49/140

0/0855±89/955

0/0222±0/951

-

-

40298/7 0/0820±140/046

3

0/1153±49/470

0/0885±89/319

-

0/0222±1/703

-

40287/1 0/0838±140/492

4

0/1144±49/272

0/0880±89/806

-

0/0186±1/216

5

0/1122±49/358

0/0861±88/892

0/0186±0/904

0/0211±1/452

6

0/1109±49/138

0/0859±89/493

0/0197±0/974

0/0147±0/845

-1/544
0/0424±
-2/573
0/0467±

0/0932±138/75

DIC

40295/1

40284/8 0/0848±140/606
40295/8 0/0936±137/877

𝒂𝟐𝝈 :واریانس ژنتیکی افزایشی دا  :𝝈𝟐𝒆 ،واریانس باقیمانده :𝝈𝟐𝒄 ،واریانس محیط دائم مادری :𝝈𝟐𝒎 ،واریانس ژنتیکی افزایشی مادر :𝝈𝟐𝒑 ،واریتانس فنتوتیای:𝝈𝒂𝒎،
کواریانس ژنتیکی مستقیم و مادری :DIC ،معیار انحرا

اطالعا .
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برآوردهای کمتر از تحقیتق حاضتر در وراثتت پتذیری

تحقیق حاضر است [ .]21 ،20مقدار وراثتپتذیری متادری

مستقیم برای وزن شش ماهگی در نژادهای سافوک ،دورپر

وزن شتتش متتاهگی در تحقیتتق حاضتتر (± 0/0001 )m2

و ستتنجابی (دامنتته  0/06تتتا  ،]32 ،31 ،19[ )0/27لتتری

 0/012برآورد شتد .ایتن آمتاره از تولتد تتا شتش متاهگی

شتده

روندی کاهشی را نشتان داد کته بیتانگر کمتتر شتدن آثتار

است و برآورد بتاالتر وراثتتپتذیری شتش متاهگی بترای

ژنتیکی مادری در عملکرد فرزندان با افزایش سن است .در

گوستتفند مغتتانی  0/40محاستتبه شتتده استتت [ .]7دامنتتة

واقع با افزایش سن ،حیتوان فرصتت بیشتتری بترای بتروز

شده برای نژاد کتردی توستط ستایر

ژنهای ود مییابد که با نتاین ستایرین معابقتت دارد [،1

بختیاری با رو

بیتزی  ]24[0/23 ±0/029گتزار

وراثت پذیری گزار

محققین  0/14تا  0/27گزار

.]32

شده است که کمتر از نتاین

جدول  . 8مقادير وراثتپذيری مستقیم ،مادری و محیط دائمی برای مدلهای مختلف وزن شش ماهگی

مدل

h²

m²

pe²

1

0/0006±0/349

-

-

2

0/350±0/0006

-

0/007±0/0001

3

0/351±0/0006

0/012±0/0001

-

4

0/354±0/0007

0/0008±0/0001

-

5

0/0006±0/350

0/0001±0/010

0/0001±0/0006

6

0/356±0/0006

0/0006±0/0001

0/0007±0/0006

 :h2وراثتپذیری مستقیم حیوان :m2 ،وراثتپذیری مادری :pe2 ،وراثتپذیری محیط دائمی مادر

جدول  .9برآورد اجزای (كو)واريانس و  DICتوسط مدلهای مختلف برای صفت وزن نهماهگی
مدل

𝑬𝑺 𝝈𝟐𝒂 ±

𝑬𝑺 𝝈𝟐𝒆 ±

𝑬𝑺 𝝈𝟐𝒄 ±

𝑬𝑺 𝝈𝟐𝒎 ±

𝑬𝑺 𝝈𝒂𝒎 ±

𝑬𝑺 𝝈𝟐𝒑 ±

DIC

1

0/0202±3/203

0/0181±17/656

-

-

-

0/0139±20/860

19928/2

2

0/0165±2/511

0/0172±16/582

0/0113±1/691

-

-

0/0134±20/785

19920/8

3

0/0009±2/898

0/0180±16/848

-

0/0095±1/199

-

0/0139±20/946

20022/3

4

0/0203±2/798

0/0181±16/977

-

0/0097±1/130

0/0085±-0/032

0/0162±20/874

19921/4

5

0/0177±2/692

0/0178±16/437

0/0116±0/940

0/0081±0/888

-

0/0141±20/958

19920/9

6

0/0175±2/584

0/0180±16/517

0/0120±1/032

0/0080±0/784

0/0076±-0/00

0/0156±20/919

19917/5

𝒂𝟐𝝈 :واریانس ژنتیکی افزایشی دا  :𝝈𝟐𝒆 ،واریانس باقیمانده :𝝈𝟐𝒄 ،واریانس محیط دائم مادری :𝝈𝟐𝒎 ،واریانس ژنتیکی افزایشی مادر :𝝈𝟐𝒑 ،واریتانس فنتوتیای:𝝈𝒂𝒎،
کواریانس ژنتیکی مستقیم و مادری :DIC ،معیار انحرا

اطالعا .
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جدول  .10مقادير وراثتپذيری مستقیم ،مادری و محیط دائمی برای مدلهای مختلف وزن نهماهگی

مدل

h²

m²

pe²

1

0/0348±0/153

-

-

2

0/120±0/0007

-

0/081±0/0005

3

0/138±0/0009

0/057±0/0004

-

4

0/133±0/0009

0/054±0/0004

-

5

0/0008±0/128

0/0003±0/042

0/0005±0/044

6

0/123±0/0003

0/037±0/0003

0/049±0/0005

 :h2وراثتپذیری مستقیم حیوان :m2 ،وراثتپذیری مادری :pe2 ،وراثتپذیری محیط دائمی مادر

در جدول های  9و  10مقتادیر مؤلفته هتای واریتانس-

باشد .مقادیر باالتر وراثت پذیری مستقیم برای ایتن صتفت

کواریانسها و وراثتپذیریهای صفت وزن نته متاهگی را

در نژاد کردی  0/32و  ،]21 ،20[ 0/22سنجابی ]19[ 0/19

برای شش مدل دا ارائه شده استت .کمتترین مقتدار DIC

و لری بختیاری  0/29گزار

شده استت [ .]24همچنتین،

(جدول  )9صفت وزن نه ماهگی برای مدل 6محاسبه شتد،

مقادیر کمتر از تحقیق حاضر نیتز بترای نژادهتای گوستفند

اما با توجه به اینکه مقدار  DICمدلهای 5 ،4 ،2و  6کمتتر

شتده استت

از سه واحد ا تال

کرمانی ( )0/062و ستنجابی ( )0/09گتزار

با مدل  2دارند .بنابراین ،مدل سادهتتر

[ .]16 ،12مقدار نسبت واریانس محیعتی دائمتی متادر بته

یعنی متدل  2بترای توجیته تنتوع صتفت وزن نته متاهگی

واریانس کل ،در پژوهش حاضر با مقتدار بترآورد شتده در

انتخاب شد ،که بعد از مدل  1ستادهتترین متدل محستوب

نتتژاد کرمتتانی  0/09±0/04معابقتتت دارد [ .]11مقتتادیر

می شود .واریانس ژنتیکی افزایشی برای نژاد کرمتانی 0/51

بیتتزی

گزار

کمتتتر pe²بتترای نتتژاد لتتری بختیتتاری بتتا رو
 0/02±0/018گزار

شده است که پایین تر از تحقیق حاضر است [.]11

واریانس محیعتی دائمتی متادر در نژادهتای زنتدی ،لتری
بختیتتاری و کرمتتانی بتتهترتیتت
واریتتانس فنتتوتیای بتتهترتیتت
گزار

شده است [.]24

کمترین مقدار  DICصفت وزن یک سالگی مدل  5بود
اما با توجه به اینکه مقدار  DICمتدلهتای  2و  5ا تتال

 0/65 ،0/184و  1/56و

کمتر از یک واحد دارند بنابراین ،با پذیر

 30/15 ،14/710و 16/21

شده است [.]26 ،24 ،11

مدل سادهتتر،

بهترین مدل برای توجیه تنوع صفت وزن یک سالگی متدل

وراثت پذیری مستقیم وزن نه متاهگی بتا بهتترین متدل

 2است (جدول  .)11مدل  2فاقد آثار ژنتیکی مادری استت

 0/12برآورد شتد .کتاهش مقتادیر وراثتتپتذیری در وزن

که احتماً نشتاندهنتدة عملکترد واقعتی ژنتیتک حیتوان بتا

نه ماهگی نسبت به وزن شتش متاهگی متیتوانتد بتهدلیتل

کمترین تأثیرپذیری از مادر است .مقادیر واریتانس ژنتیکتی

شرایط رکوردبرداری و ماهیت تود صتفت بررستی شتده

،3/791

افزایشی ،محیعی دائمی مادر و فنوتیای بته ترتیت
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 1/588و  28/793برآورد شد که با نتاین گتزار

بر ی نژادها معابقت داشت [.]24 ،14

شتده در

جدول  .11برآورد اجزای (كو)واريانس و  DICتوسط مدلهای مختلف برای صفت وزن يکسالگی
مدل

𝑬𝑺 𝝈𝟐𝒂 ±

𝑬𝑺 𝝈𝟐𝒆 ±

𝑬𝑺 𝝈𝟐𝒄 ±

𝑬𝑺 𝝈𝟐𝒎 ±

𝑬𝑺 𝝈𝒂𝒎 ±

𝑬𝑺 𝝈𝟐𝒑 ±

DIC

1

0/0293±4/682

0/0257±24/192

-

-

-

0/0151±28/874

21988/4

2

0/0279±3/791

0/0258±23/414

0/0157±1/588

-

-

0/0148±28/793

21979/9

3

0/0296±4/533

0/0260±23/848

-

0/0083±0/577

-

0/0195±28/959

21991/3

4

0/0295±4/425

0/0216±24/080

-

0/0069±0/395

0/0102±0/171

0/0217±29/073

21999/6

5

0/0262±3/954

0/0257±23/288

0/0169±1/204

0/0069±0/459

-

0/0190±28/907

21978/1

6

0/0259±3/762

0/0215±23/412

0/0172±1/343

0/0058±0/333

0/0101±0/014

0/0218±28/865

21981/8

𝒂𝟐𝝈 :واریانس ژنتیکی افزایشی دا  :𝝈𝟐𝒆 ،واریانس باقیمانتده :𝝈𝟐𝒄 ،واریتانس محتیط دائتم متادری :𝝈𝟐𝒎 ،واریتانس ژنتیکتی افزایشتی متادر :𝝈𝟐𝒑 ،واریتانس
فنوتیای :𝝈𝒂𝒎 ،کواریانس ژنتیکی مستقیم و مادری :DIC ،معیار انحرا

اطالعا .

جدول  .12مقادير وراثتپذيری مستقیم ،مادری و محیط دائمی برای مدلهای مختلف وزن يکسالگی
مدل

h²

m²

pe²

1

0/0009±0/161

-

-

2

0/131±0/0009

-

0/055±0/0005

3

0/156±0/0009

0/019±0/0002

-

4

0/151±0/0009

0/013±0/0002

-

5

0/0009±0/138

0/0002±0/015

0/0005±0/041

6

0/130±0/0009

0/011±0/0075

0/046±0/0005

 :h2وراثتپذیری مستقیم حیوان :m2 ،وراثتپذیری مادری :pe2 ،وراثتپذیری محیط دائمی مادر

مقادیر وراثت پذیری مستقیم با شش مدل دا بین 0/130

یک سالگی را بیشتر از تحقیق حاضر برآورد کردهاند .مقتادیر

تا  0/161متغیر بودند (جدول  )12و در بهترین مدل (مدل)2

برای نژادهای کردی و لری بختیتاری

 0/34و  0/15بهترتی
گزار

مقدار آن  0/131بود .سهم ژنتیک مادر بترای متدلهتای دا

شده است [.]24 ،21

بین یک تا دو درصد متغیر است .سهم محیعی دائمتی متادر

برآوردهای کمتر از تحقیق حاضتر نیتز بترای گوستفند

نسبت به ژنتیکی مادر بیشتر است و بین  4/5تتا  5/5درصتد

شتده استت [ .]19مقتدار وراثتت پتذیری

تغییر میکند .اکار معالعا

سنجابی گزار

محیعی دائمی مادری همانطور که انتظار میرود با افزایش

مقدار وراثتپذیری مستتقیم وزن
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ستن بته کمتترین مقتدار رستیده استت .بتا افتزایش ستن،

صفا

وابستگی بره به مادر کمتر شده و در نتیجه کمتر تحت تأثیر

است .در جمعیتهتای مختلتف گوستفند در ایتران نتتاین

عامل محیعی مادر قرار میگیرد .نتاین پتژوهش حاضتر بتا

متفاوتی از روند ژنتیکی گزار

شده است :نژاد کردی طی

نتاین سایر محققین معابقت دارد [ .]24بهطور کلی آنچه از

ستتالهتتای  1387-1371بتترای وزن تولتتد و ستته متتاهگی

شواهد می توان نتیجه گرفت اثر بیشتر آثار مادری (افزایشی

 53و  106گر در سال [ ]25و روند ژنتیکی برای

و محیعی) در صفا

بهترتی

قبل از شیرگیری نستبت بته صتفا

گوسفند زندی برای وزن تولد ،سه ،شتش و نته متاهگی و

بعد از شیرگیری است .مقدار وراثت پذیری دائمی محاستبه
شده در تحقیتق حاضتر بتاالتر از نتتاین تحقیقتا

برنامة اصالحی متنظم و مشخاتی وجتود نداشتته

یک سالگی براساس تجزیه تکصفتی بهترتیت

بعضتی

،98/5 ،2/1

 41/53 ،26/10 ،89/63گر و روند فنوتیای بهترتی

محققین بود [.]32 ،24

-8/5

 -157/1 ،-90/60 ،-422/2 ،و  -133/32گتتتر گتتتزار

در تحقیق حاضر وراثتپذیری مستقیم در صفا

وزنی

شده است [.]26

از تولد تا یک سالگی نخست افزایش و ساس کاهش یافت

مقادیر روند ژنتیکتی در تحقیتق حاضتر بترای صتفا

که با نتاین سایر محققین هم وانی داشتت [ .]16 ،1دلیلتی

شش ،نه و یکسالگی  13/7 ،- 21/9و  24/9گر و مقتدار

وراثتتپتذیری

 54/3 ،8/3و

که میتواند سب

این روند نامنظم ضتری

روند فنوتیای برای همین صفتهتا بتهترتیت

باشد ،کاهش اثر عوامل مادری در ستنین بتاالتر استت کته

 78/3گر در سال برآورد شتدند .مقتادیر رونتد ژنتیکتی و

افتزایش واریتانس فنتوتیای نستبت بته

به جز رونتد ژنتیکتی وزن سته

ممکن است ستب

فنوتیای برای تمامی صفا

واریانس افزایشی مستقیم در مخرج کسر شود و در نتیجته

ماهگی معنیدار نبود .زیاد بودن اشتباه معیار روند ژنتیکی و

وراثتپذیری مستقیم ،تخمین کمتری را برای سنین مختلف

نوستتانهتتای ارز

بررستتیشتتده در

نشتتان متتیدهتتد .همچنتتین ،دلیتتل دیگتتر پتتایین بتتودن

سالهای مختلتف متیتوانتد دلیتل غیر عتی بتودن رونتد

وراثتپذیری وزن یکستالگی نستبت بته ستنین پتایینتتر

ژنتیکی باشد [ .]24با توجه به بهتترین متدل بترای صتفت

برهها در مقابل

وزن تولد ،سه ماهگی (مدل )5و شش ماهگی (متدل سته)،

احتماالً میتواند بهدلیل عکسالعمل متفاو

شرایط نامساعد تغذیهای از سن نه ماهگی به بعد باشد.

اصتتالحی حیوانتتا

روند ژنتیکی مادری برای این صفا

بهترتی

-1/1 ،0/04

شکل های  1و  2روند ژنتیکی و فنوتیای تمامی صفا

و  1/6گر در هر سال بدست آمد .مقدار روند ژنتیکی مادری

وزن بدن از تولد تا یکسالگی را در طول سالهای مختلف

برای این صفتها نسبت به رونتد ژنتیکتی مستتقیم پتایینتتر

تولد نشان میدهند .روند ژنتیکی در تحقیتق حاضتر بترای

رونتد ژنتیتک متادر و

صفا

وزن تولد و سه متاهگی بته ترتیت

بودند و از لحاظ آمتاری تنهتا تفتاو

 -0/07و 14/2

مستقیم وزن سه ماهگی معنیدار بود ( .)P<0/01روند ژنتیکی

گر در سال و مقتادیر رونتد فنتوتیای بترای ایتن صتفا
بهترتی

مستقیم برای وزن تولتد و شتش متاهگی منفتی و بترای سته

 8/4و  74/6گر در سال برآورد شدند .بتا توجته

ماهگی مابت بدست آمد ،اما روند ژنتیکتی متادری بترعکس

به شکلها مشاهده میشتود کته رونتد فنتوتیای و ژنتیکتی

نتاین روند ژنتیک مستقیم بود بهطوری که بترای وزن تولتد و

از روند اصی پیتروی نمتیکنتد و کتامالً نتامنظم

شش ماهگی مابت و برای شش ماهگی نتتاین منفتی بدستت

است .بنابراین ،می توان نتیجه گرفت که در گله بترای ایتن

در عالمتت رونتدهای ژنتیکتی مستتقیم و

صفا

آمد .دلیل تفتاو
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مستقیم باشد که برای این صفتها برآورد شده است.

مادری میتواند بتهدلیتل همبستتگی منفتی ژنتیتک متادری و

شکل .1روند ژنتیکی و فنوتیپی وزن تولد و سهماهگی

شکل  .2روند فنوتیپی و ژنتیکی وزن شش ،نهماهگی و يکسالگی

تولد تتا

ماننتتد ارقتتا مربتتوط بتته گوستتفند ،نتتتاین نشتتان داد کتته

برآوردهای حاصل از شش مدل دا در صفا

یک سالگی در گوسفند کردی نشانگر اهمیت آثتار ژنتیکتی

آمتاری بیتزی معمتئنتتر از

مادری و محیط دائمی متادر بتر صتفا

برآوردهتای حاصتل از رو

وزن تولتد و سته

برآوردهای سایر رو های آماری متداول است .در نهایتت

وزن بتدن

بیشینه پاسا انتخاب برای قابلیت مادری در نتیجة انتختاب

ماهگی بره ها و اهمیت نداشتن آنها برای صتفا

برای وزنهای قبل از شیرگیری قابل انتظار است.

بعد از زمان شیرگیری بود .همچنین ،برای آنالیز ارقتا کتم،

دوره   19شماره   2تابستان 1396
293

 داود علی ساقی، هادی فرجی آروق، محمد ركوعی، غالمرضا داشاب،محدثه نامور

منابع
[1]. Abbasi
MA,
Abdollahi-Arpanahi
R,
Maghsudi A, Vaez Torshizi R and NejatiJavaremi A (2012) Evaluation of models for
estimation of genetic parameters and maternal
effects for early growth traits of Iranian
Baluchi Sheep. Small Ruminant Research.
104: 62-69.
[2]. Baneh H, Hafezian SH, Rashidi
Gholizadeh M (2010) Estimation of
parameters of body weight traits in
sheep. Asian-Aust. Journal of
Science. 23: 149-153.

Estimation of genetic parameters for body
weight traits and litter size of Moghani sheep,
using a Bayesian approach via Gibbs
sampling. Journal of Agricultural Science.
148: 363-370.
[9]. Gowane GR, Chopra A, Prakash V and Arora
AL (2010) Estimates of (co)variance
components and genetic parameters for body
weights and first greasy fleece weight in
Malpura sheep. Livestock Production
Science. 131: 94-101.

A and
genetic
Ghezel
Animal

[10]. Jasouri M, lijani SA, Talebi R and
Hasanzadeh Seyedi A (2013) nfluence of
maternal effects on estimation of genetic
parameters of growth traits in Ghezel sheep
using bayesian via Gibbs sampling technique.
Iranian Journal of Animal Science Research.
24(1): 20-28. (In Persian)

[3]. Berg A, Meyer R and Yu J (2004) Deviance
information criterion for comparing stochastic
volatility models. Journal of Business and
Economic Statistics. 22: 107-120.
[4]. Farhangfar H, Saghi DA and Fathi Nasri MH
(2008) Analysis of some environmental
factors for growth parameters obtained from
Gompertz nonlinear model in Kurdi sheep
breed of Iran. Journal of Dairy Science. Vol.
91, Supplement 1, p. 202. (Abstract).

[11]. Kargar N, Abbasi MA and Shafiei M (2013)
Estimation of genetic parameters and trends
for some economic traits in Kermani sheep.
Applied Animal Science Research Journal.
12:11-22. (In Persian)

[5]. Firozee Maywan A (2008) Estimation of
genetic parameters of growth traits in Kordi
sheep with random regression model. MS.c
Thesis. College of Agriculture. University of
Zabol. (In Persian)

[12]. Kargar N, Moradi Shahre Babak M, Moravej
H, Rokoie M (2006) The estimation of
genetic parameters for growth and wool traits
in Kermani sheep. Pajouhesh & Sazandegi.
73: 88-95. (In Persian)

[6]. Ghafouri-kesbi F and Eskandarinasab MP
(2008) An evaluation of maternal influences
on growth traits: The Zandi sheep breed of
Iran as an example. Journal ofAnimal Feed.
Science. 17: 519-529.

[13]. Kheirabadi K, Alijani S, Rafat SA and
Moghaddam GH (2014) Comparison of Two
different statistical methods in estimation of
(co)variance components of milk production
traits of Iranian Holstein cows. Journal of
Ruminant Research. 1(4): 127-142. (In
Persian)

[7]. Ghavihossein-zadeh N (2012) Bayesian
estimates of genetic changes for body weight
traits of Moghani sheep using Gibbs
sampling. Tropical Animal Health and
Production. 44: 531-536.

[14]. Latifi M, Alijani S, Taghizadeh A and
Moghaddam GH (2013) Estimation of genetic
parameters for growth traits in Mehrabani
sheep. Animal science Research. 24(2): 8895. (In Persian)

[8]. Ghavihossein-zadeh N and Ardalan, M (2010)

1396  تابستان 2  شماره 19 دوره
294

برآورد پارامترها و روند ژنتیکی برای صفات وزن بدن در سنین تولد تا يکسالگی گوسفند كردی خراسان شمالی

[15]. Maxa J, Noreberg E, Berg P and Pedersen J
(2007) Genetic parameters for growth traits
and litter size in Danish Texel, Shropshire,
Oxford Down and Suffolk. Small Ruminant
Research. 68: 87-91.

[22]. Ozder M, Sezenler T, Onal AR and Ceyhan A
(2009) Genetic and non-genetic parameter
estimates for growth traits in Turkish Merino
lambs. Journal of Animal and Veterinary
Advances. 8(9): 1729-1734.

[16]. Miraei-Ashtiani SR, Seyedalian SA. R and
Moradi Shahrbabak M (2007) Variance
components and hertabilities for body weight
traits in Sangsari sheep, using univariate and
multivariate animal models. Small Ruminant
Research. 73: 109-114.

[23]. Prince LL, Gowane GR, Chopra A and Arora
AL (2010) Estimates of (co)variance
components and genetic parameters for
growth traits of Avikalin sheep. Tropical
Animal Health and Production. 42(6): 10931101.

[17]. Misztal I, Tsuruta S, Lourenco D, Aguilar I,
Legarra A and Vitezica Z (2014) Manual for
BLUPF90 family of programs. Available at
http://nce.ads.uga.edu/wiki/lib/exe/fetch.php?
media=blupf90_all2.pdf.
University
of
Georgia, Athens. USA.

[24]. Rashedi Dehsahraei A, Fayazi J, Vatankhah
M and Beige nasiri MT (2013) Estimation of
(Co) variance components and genetic
parameters for growth traits in Lori–Bakhtiari
lambs using a Bayesian approach via Gibbs
sampling. Journal of Ruminant Research.
1(2): 109-127. (In Persian)

[18]. Mohammadi Y, Moradi Shahre Babak M and
Sadeghi M (2011) Estimation of genetic,
phenotypic and environmental trends of
growth traits in Zandi sheep. Modern
Genetics. 2(6): 49-57. (In Persian)

[25]. Rashidi A and Akhshi H (2007) Estimation of
genetic and environmental trends of growth
traits in Kurdi sheep. Iranian Journal of
Agricultural Science. 38 (2): 329–335.

[19]. Mohammadi Y, Rashidi A, Mokhtari MS and
Esmailizadeh AK (2010) Quantitative genetic
analysis of growth traits and kleiber rations in
Sanjabi sheep. Small Ruminant Research. 93:
83-93.

[26]. Samadi S, Hammati B, Honarvar M and
Farhosh T (2012) Estimation of (Co)variance
body weight traits in Zandi sheep with
random regression model. Animal Science
and Research Journal. 11: 33-42. (In Persian)

[20]. Mohammadi Y, Setaei Mokhtari M and
Bahrami AM (2008) Estimation of genetic
and environmental trends of some growth
traits in Kordi sheep. Modern Genetics. 3(4):
29-36. (In Persian)

[27]. SAS institute (2003) SAS/STAT User Guide
(Ver 9.1). SAS Institute, Inc., Cary, NC.
[28]. Shokrollahi Band Zandieh M (2012)
Estimation of genetic parameters for body
weights of Kurdish sheep in various ages
using multivariate Animal models. African
Journal Biotechnology. 11: 2119-2123.

[21]. Naghavian S, Hasani S, Ahani Azari M, Khan
Ahmadi AR and Saghi DA (2015) Estimation
of Genetic and Phenotypic Trends for Some
Growth Traits in Shirvan Kordi Sheep.
Research on Animal Production. 6(12): 145151. (In Persian)

[29]. Smith BJ (2007) Boa: An R Package for
MCMC Output Convergence Assessment and
Posterior Inference. Journal of Statistical
Software. 21(11): 1-37.

1396  تابستان 2  شماره 19 دوره
295

 داود علی ساقی، هادی فرجی آروق، محمد ركوعی، غالمرضا داشاب،محدثه نامور

[30]. Supakorn
C,
Pralomkarn
W
and
Anothaisinthawee S (2013) Estimation of
genetic parameters and genetic trends for weight
and body measurements at birth in sheep
populations in Thailand. Songklanakarin Journal
of Science and Technology. 35(1): 1-10.

components and genetic parameters for growth
traits in Suffolk lamps. Ciencia Rural, Santa
Maria. 43(12): 2215-2220.
[32]. Zishiri OT, Cloete SWP, Olivier JJ and
Dzama K (2013) Genetic parameters for
growth, reproduction and fitness traits in the
South African Dorper sheep breed. Small
Ruminant Research. 112: 39-48.

[31]. Tamioso PR, Filho JLA, Dias LT and Teixeira
RDA (2013) Estimation of (co)variance

1396  تابستان 2  شماره 19 دوره
296

Journal of

Animal Production
(College of Abouraihan – University of Tehran)

Vol. 19  No. 2  Summer 2017

Estimation of genetic parameters and trends for body weight traits from
birth to yearling in Kurdi sheep of North Khorasan
Mohadeseh Namvar1, Gholam Reza Dashab2, Mohammad Rokouei3, Hadi Faraji Arogh4, Davoud Ali Saghi5
1. M.Sc., Department of Animal Science, Collage of Agriculture, University of Zabol, Zabol, Iran
2. Assistant Professor of Genetic and Animal Breeding, Department of Animal Science, Collage of
Agriculture, University of Zabol, Zabol, Iran
3. Associate Professor of Genetic and Animal Breeding, Department of Animal Science, Collage of
Agriculture, University of Zabol, Zabol, Iran
4. Assistant Professor of Genetic and Animal Breeding, Department of Animal Breeding, Research
Center of Special Domestic Animals, University of Zabol, Zabol, Iran
5. Assistant Researcher of Genetic and Animal Breeding, Department of Animal Breeding, Agricultural
and Neutral Resource Center, Khorasan Razavi, Mashhad, Iran

Received: October 17, 2016

Accepted: December 12, 2016

Abstract
This study was performed to compare different models for estimation of direct and maternal heritability
and also for obtaining of genetic trend for body weight traits in Kurdi sheep of North Khorasan. The
records of body weight in birth (BW, 7345 records), 3-month (3W, 5905 records), 6-month (6W, 5294
records), 9-month (9W, 3800 records) and 12-month (12W, 3863 records) weight that collected during
1990 to 2013 by Sheep Breeding Station of Shirvan were used. Estimation of genetic parameters for
different traits by using of six animal models was carried out by ThrGibbsf90 software. The most suitable
model for each trait was determined based on Deviance Information Criterion (DIC). The estimates of
direct heritability for BW, 3W, 6W, 9W and 12W traits were 0.172±0.0007, 0.257±0.0007, 0.351±0.0006,
0.120±0.0007 and 0.131±0.0009, respectively. In this study, the material genetic effect was significant for
BW, 3W and 6W traits (p<0.01) and proportion of maternal permanent environmental variance to
phenotypic variance was varied from 0.055 (12W) to 0.186 (BW). Although estimated heritability of
maternal effects for body weight was lower in older ages, the result of this study showed that including
maternal effects (maternal genetic and permanent environmental effect) in the statistical model could lead
to more accurate estimation of genetic parameters for growth traits in all ages. The phenotypic trend for
BW, 3W, 6W, 9W and 12W were 8.4, 74.6, 8.3, 54.3, 78.3 gr/year, respectively and direct additive
genetic trend for mentioned traits was -0.07, 14.2, -21.9, 13.7, 24.9 gr/year, respectively. Therefore, the
results of bayesian analysis are more reliable than convientioal statistical methods.
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