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  چکیده
در برآورد پارمترهاي ژنتیکی و فنوتیپی صفت  مختلف هايمدل هدف از این تحقیق مقایسه

رکورد چندقلوزایی بود که توسط جهاد  5069چندقلوزایی در گوسفند نژاد مهربانی با استفاده از 
شده براي  اطالعات استفادهآوري شده بود.  جمع 1389الی  1373کشاورزي استان همدان از سال 

ازاي هر زایش از  ي متولد شده بهتعداد برهبراي . شدمی شاملرا 1389تا  1366شجره ازسال 
دار بودن . اثرات ثابت شامل گله، سال و شکم زایش مادر بود. معنیشده استفاده شدرکوردهاي تکرار

انجام شد. پارامترهاي ژنتیکی با استفاده از روش بیزي و  SASافزار  نرم Logistic اثرات ثابت با رویه
و تکرارپذیري پذیري مادري پذیري مستقیم، وراثتقادیر وراثتبرآورد شد. م Thrgibbs1f90افزار  نرم

مستقیم،  پذیريوارثت کم برآوردهايبرآورد گردید.  057/0و  11/0 ،039/0ترتیب  در این تحقیق به
 که ادد  نشان تحقیق صفت چندقلوزایی دراین براي آمده بدست وتکرارپذیريمادري ي پذیر وراثت

  .شوددر گوسفند مهربانی  کمی ژنتیکی پیشرفت سبب است ممکن میش عملکرد براساس انتخاب
  

  پارامترهاي ژنتیکی، روش بیزي، گوسفند نژاد مهربانی چندقلوزایی،:کلیدي هاي واژه
  

                                                
  sad-ali@tabrizu.ac.irمسئول مکاتبه: *
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 مقدمه
داراي ماهیت و ر بر سودآوري در پرورش گوسفند صفات تولیدمثلی از مهمترین صفات موث

ارزیابی براي  صفات پذیريمورد پارامترهاي ژنتیکی و وراثت داشتن اطالعات درباشند. میاي آستانه
ثیر ي متولد شده در هر نوبت زایش تحت تاد. تعداد برهباشی و پاسخ به انتخاب بسیار مهم میژنتیک

، و بارفینگ شونین( دارد قرار ماندنی جنینزنده و ریزي، نرخ لقاحعوامل مختلفی مانند نرخ تخمک
 با بنابراین ،باشندمی غیرژنتیکی عوامل تاثیر تحتنیز  تولیدمثلی صفات که آنجایی از). همچنین 1990

ساورسفلی و ( داد افزایش را حیوان تولیدمثل و تولید توان ،توان  می آنها کنترل و عوامل این شناسایی
هاي در شکم وزاییلقچندزایی دو نظر وجود دارد. اول اینکه قلودر مورد صفت چند .)2010، همکاران

 کندرفتار می کمیصفات  سایر ابراین مانندشود و بنهاي مختلفی کنترل میمختلف توسط ژنزایش 
زایی یک قلون است که چندآ حاکی ازدومین نظر  .)1995، روحه و کندي؛ 2002، نوگورا و همکاران(

در  ).2010، مکاوي و همکاران( کندزیع درونی پیوسته نرمال تبعیت میباشد که از تومی صفت گسسته
و اجزاي واریانس با روش  صورت گرفته قلوزایی با روش خطیبیشتر مطالعات آنالیز صفت چند

REML خطی در صد بیشتري هاي غیربرآورد شده است، در حالی که مطالعات نشان داده است مدل
برآورد  هاي خطیمقایسه با مدل دهند و با دقت بیشتري اجزاي واریانس را دراز تغییرات را شرح می

زایی و صفات تولید مثلی مانند باروري، فراوانی بره .)2004، جانسینس و همکاران( کنندمی
ي این است که کننده پذیري پایین بیانو این وراثت بودهپذیري پایینی قلوزایی عموما داراي وراثتچند

پذیري صفت ). وراثت2002 روساتی و همکاران،( تحت تاثیر عوامل محیطی هستند بیشتر این صفات
نژاد در  37/0) تا 2010، مختاري و همکاران( در نژاد کرمانی 01/0هاي ایرانی بین در نژاد چندقلوزایی

 ي مختلفهاي مدلهدف از این تحقیق مقایسه. است) گزارش شده1999، یزدي و همکاران( بلوچی
در گوسفند برآورد پارامترهاي ژنتیکی صفت چندقلوزایی  دربه روش بیزي اي با استفاده از مدل آستانه

  باشد.مینژاد مهربانی 
  

  ها  روش مواد و
بود که توسط جهاد  یاد مهربانژگوسفند نچندقلوزایی کورد ر 5069اطالعات این تحقیق شامل 
شجره براي شده  استفادهاطالعات آوري شده بود. جمع 1389 تا 1373کشاورزي استان همدان ازسال 

 ه ومتحرك و روستایی بود مدیریت گله به روش نیمه .شدمی شامل را 1389تا  1366 هاي سال از
ها  سازي دادهبراي آماده. مشخص بود نیز پدر مادر هر بره کهصورت کنترل شده  جفتگیري حیوانات به
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 Logistic برروي صفات رشد از رویهمل محیطی منظور بررسی تاثیر عوا و به FoxProافزار  از نرم
نوبت  )1373-1389سطح ( 17زایی در سال برهاثرات ثابت شامل  .استفاده شد SAS 9,1 افزار نرم

 . )P>05/0دار بودند (معنیسطح  35 در گله) و 3و  2، 1زایش در سه سطح (شکم زایش 
فت با توجه به اینکه ص قلو بودند. 4یا  3، 2، 1، هاي متولد شده در هر نوبت زایش میشتعداد بره

به  )3tو 1t، 2tي نامعلوم (با سه آستانه) Ui( مقادیر حساسیتباشد، اي میچندقلوزایی صفتی آستانه
 بندي شد:صورت زیر طبقه

         1  if   -∞ < Ui ≤ t١  
Y =   2  if    t١ < Ui≤ t٢  
         3  if    t٢  < Ui ≤ t٣       
       4  if    t٣  < Ui ≤ +∞  

 زیر در نظر گرفته شد: عادلهو م

f(y |I )	= ∏ f y I1,  =∏ 1 I < t1 1(y = 1)1, + 1 t1 < I <

t2 1(y = 2)+1 t2 < I < t3 1 y = 3 + 1 t3 < I < +∞ 1(y = 4)  
تعداد رکوردهاي هر رده و  ،ndکند، اي است که رده صفت را تعیین میآستانه، t در این معادله

I، هاي (کو)واریانس ژنتیکی و مؤلفهمنظور برآورد  به باشد.زیع پس زمینه براي چندقلوزایی میتو
بدین منظور با  شد. استفاده روش بیزي و از مدل تکرارپذیريمحیطی و تخمین پارامترهاي ژنتیکی 

دور  500000برداري گیبس با نمونه یک زنجیره )2002(میشتال،  Thrgibbs1f90افزار  نرمکمک 
هاي گرفته گرفته شد. براي مستقل بودن نمونهدر نظر  ي سوختهاول دوره دوره 50000تشکیل شد که 

براي برآورد اجزاي واریانس  یرز هاي حیوانیدرنظر گرفته شد. مدل 100برداري  نمونه فاصلهشده، 
  :)2010قوي حسین زاده و اردالن،  ؛2005(مرود،  استفاده شدند

y = Xb + Z1a + e )1(                                                                  

y = Xb + Z1a + Z3C + e )2(                                                         

y = Xb + Z1a + Z2m + e              Cov (a, m) =0 )3(                     

y = Xb + Z1a + Z2m + e             Cov (a, m) =Aσ )4(              

y = Xb + Z1a + Z2m + Z3C + e     Cov (a, m) =0                     )5(  
y = Xb + Z1a + Z2m + Z3C + e     Cov (a, m) =Aσ )6(               
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، mو a ، گله، سال، نوبت زایش)(بردار اثرات ثابت  ،bبردار مشاهدات، ، y ،تدر این معادال که
 ، بردار اثر عواملcبردار اثرات ژنتیکی افزایشی مستقیم و بردار اثرات ژنتیکی افزایشی مادري،  ترتیببه

هاي ضرایب متناظر با ماتریس 3z و X، 1z، 2z بردار اثر عوامل باقیمانده و، eدائمی میش،  یمحیط
اثرات مستقیم افزایشی و کواریانس بین ،σ퐚퐦ماتریس روابط خویشاوندي بین حیوانات و  ،Aاثرات، 

 در نظر گرفته شد ریزباشد. براي ماتریس واریانس و کواریانس اثرات تصادفی فرضیات مادري می
  :)2005(مرود، 

V(a) = Aσ , V(m) = Aσ , V(pe) = Iσ ,  V(e) = Iσ Cov(a, m) =Aσ   و  
 ترتیب واریانس ژنتیکی مستقیم، مادري، اثر به σ وσ		σ ،σ ، وماتریس همانی،  ،I در این روابط

  ):1972ویلییام، ( برآورد شد ریزپذیري کل با استفاده از رابطه وراثت .باشند پایدار و باقیمانده میمحیط 

h = 
	(	 	0/5 1/5 ) 

هاي گیبس از تولید نمونهپس  .)2005(مرود،  برآورد شد = r  نیز از رابطه يتکرارپذیر  
استفاده شد. براي  )2001(بالسکو،  Post Gibbsافزار  براي تعیین بیشترین چگالی توزیع پسین از نرم

  :استفاده شد 1ها از معیار انحراف اطالعاتمدل مقایسه
D(θ)= -2log(p(y|θ)) + c 

، ثابتی cنمایی، تابع درست ، p(y|휃)مدل،  پارامترهاي ناشناخته ،θ، مشاهدات، yمعادله در این 
  برابر است با Dامید ریاضی  همچنین شود.هاي مختلف حذف میکه در مقایسه مدلهست 

D=E[D(θ)]  که هر چه مقدارD در  در ادامه تعداد پارامترهاي موثر ،تر استمدل مناسب کمتر باشد
 DIC = PD+ Dدر نهایت باشد. می θضی امید ریا θشود که محاسبه می -D(휃̅)	D	PD= مدل از طریق

  .شودنوان بهترین مدل انتخاب میع کمتري داشته باشد به DICباشد و هر مدلی که می
  

  نتایج
نژاد مهربانی که در این تحقیق مورد استفاده واقع  قلوزایی گوسفندهاي توصیفی صفت چندآماره

به ازاي هر میش و ضریب  13/1میانگین چندقلوزایی در نژاد مهربانی ) آمده است. 1( شدند در جدول

                                                
1-Deviance information criterion 
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اثرات ثابت گله، سال و نوبت زایش برروي صفت چندقلوزایی باشد. % می31تغییرات این صفت 
  .)P>05/0( ددار بودنمعنی

  

 چندقلوزایی در هر شکم زایشتعداد رکورد، میانگین، انحراف معیار و ضریب تغییرات صفت  -1 جدول

  چندقلوزایی    

  زایش شکم
تعداد 
  رکورد

  میانگین
انحراف 
  استاندارد

  سه قلو و بیشتر  قلو دو  قلوتک
ضریب 
  تغیرات%

  29  8  225  2403  298/0  09/1  2636  اول
  38  9  233  1360  382/0  15/1  1602  دوم 
  45  17  192  692  458/0  19/1  831  سوم

 31 34  580  4450  358/0  13/1  5069  تعداد کل

  
  چندقلوزایی صفتهاي واریانس و پارامترهاي حاصل از آن براي مؤلفه برآورد -2جدول 

σواریانس افزایشی:،σواریانس ژنتیکی مادري: ،σ:ماندهواریانس باقی،σ:واریانس فنوتیپی ،σ واریانس محیط پایدار:
اثر محیط پایدار  :c2، پذیري مستقیم مادري: وراثتhپذیري مستقیم، : وراثتh:کواریانس ژنتیکی مستقیم و مادري، σ،میش

 مستقیم. پذیري % براي وراثت95: بیشترین چگالی توزیع پسین در HPDپذیري کل و : وراثتh: تکرارپذیري، rمیش، 

  6مدل   5مدل     4مدل   3مدل   2مدل   1مدل   واریانس ياجزا
2
a  006/0  005/0  005/0  006/0  004/0  005/0  
2
m   -   -  011/0  016/0  011/0  014/0  
2
e  113/0  11/0  112/0  111/0  111/0  110/0  
2
p  119/0  119/0  128/0  134/0  128/0  132/0  
2
pe   -  003/0   -   -  003/0  002/0  
2
ah  048/0  039/0  040/0  044/0  030/0  039/0  
2
mh   -   -  086/0  123/0  085/0  11/0  

am   -   -   -  008/0-   -  006/0-  
2c   -  027/0   -   -  021/0  019/0  

r  -  066/-   -   -  051/0  057/0  
2
th  048/0  039/0  083/0  019/0  072/0  024/0  

HPD 09/0-0005/0  08/0-0004/0  07/0-01/0  07/0-004/0  07/0-001/0  06/0-002/0  
DIC 80/3603  55/3597  32/3598  28/3593  39/3594  92/3588  
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با استفاده از  چندقلوزایی صفتهاي واریانس و پارامترهاي حاصل از آن براي مؤلفه برآورد
  .گزارش شده است 2در جدول  هاي مختلف، مدل

باشد که با قلم می 6مدل  چندقلوزایی، براي صفت اطالعات معیار انحرافبهترین مدل براساس 
، 11/0پذیري مادري ، وراثت039/0پذیري مستقیم وراثت. براساس این مدل نشان داده شده است سیاه

نمودار  براي صفت چندقلوزایی برآورد گردید. 057/0و تکرارپذیري  019/0اثر محیط دائمی حیوان 
پذیري مادري و اثر محیط پایدار میش با استفاده از نمونه پذیري مستقیم، وراثتتوزیع پسین وراثت

  ارائه شده است.  1هاي گیبس در شکل برداري
  
  
  
  

  

  

 
  

  پذیري مادري و اثر محیط پایدار میشپذیري مستقیم، وراثتتوزیع پسین وراثت -1شکل 
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 بحث
باشد. این میانگین در نژاد به ازاي هر میش می 13/1وزایی در گوسفند نژاد مهربانی لمیانگین چندق

، نژاد )2007، ماکسا و همکاران( 36/1-55/1 ر دون و سافوك در دامنهتکسل، شروپ شایر، آکسفو
)، 2000، لیگدا و همکاران( 99/1)، نژاد چایوس 2005، هاندفورد و همکاران( 33/1رامبویه 
) در نوبت 1999، یزدي و همکاران) و نژاد بلوچی (2010، زاده و اردالن قوي حسین( 38/1نژادمغانی

میانگین گزارشات  ادیرگزارش شده است. تفاوت در مق 07/1- 21/1 يدر دامنه هاي مختلفزایش
ضریب تغییرات صفت  نژادها و عوامل محیطی نسبت داد. توان به متفاوت بودنمختلف را می

لیگدا و % (41مقدار ضریب تغییرات در نژاد چایوس %  برآورد شد. 31چندقلوزایی در این تحقیق 
نژاد بلوچی در نوبت  و در )2010، حسین زاده و اردالنقوي % (36)، مغانی 2000، همکاران

 باال بودن ).1999، یزدي و همکاران( % گزارش شده است88/24-%3/33  هاي مختلف در دامنه زایش
باشد. بیشتر تحت تاثیر عوامل محیطی می بیانگر این است که این صفتضریب تغییرات  مقدار
تغیرات ناشی از مقدار  ها وگله مدیریتمتفاوت بودن ناشی ازتواند  سال میو  اثرات گله دار بودن معنی

دار همچنین معنی .دنهاي مختلف باشکمیت و کیفیت علوفه در سال و بارندگی، رطوبت، دماي محیط
 هاي مختلف باشد.تواند به دلیل افزایش سن و وضعیت بدنی مادر، در زایماننوبت زایش می اثربودن 
ماکسا و ( یش توسط سایر محققین نیز گزارش شده استزا اثرات گله، سال و نوبتدار بودن معنی

  ).2000، لیگدا و همکاران؛ 2007همکاران، 
برآورد شد که با مقادیر گزارش شده در نژادهاي  039/0در این تحقیق  مستقیم پذیريمقدار وراثت
ایکلیز و ( 053/0مرینو ترکی ) و نژاد 2007، (ماکسا و همکاران 04/0- 06/0ي نهمختلف در دام

در نژاد  REMLبا روش  مستقیم چندقلوزاییپذیري مقدار وراثتهمخوانی دارد.  )2005، همکاران
(لیگدا  15/0)، نژاد چایوس 1995ماریا، ( 07/0نژاد رومانف )، 1998، اسنیمن و همکاران( 23/0آفرینو 

)، نژاد 2000رائو و نوتر، ( 09/0-11/0 دامنه)، نژاد تارگی، سافوك و پلی پاي در 2007و همکاران، 
(پورطهماسب و همکاران،  05/0-1/0 )، نژاد لري در دامنه2005هاندفورد و همکاران، ( 09/0رامبویه 

، التاریبا و همکاران( 077/0نژاد راساآراگوسا اي در و با استفاده از مدل آستانه )، و با روش بیزي2007
هاي مختلف در )، نژاد بلوچی در شکم زایش2007، س و همکارانالکاسی( 13/0)، نژاد ریپولیسا 1998
) 2010، قوي حسین زاده و اردالن( 1/0نژاد مغانی  و )1999، یزدي و همکاران( 29/0-37/0ي دامنه

دلیل  تواند بهمیرا هابا سایر گزارشپذیري برآورد شده علت متنوع بودن وراثت .گزارش شده است
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مقدار در این تحقیق  .نسبت دادهاي آماري استفاده شده مدلاختالف ژنتیکی نژادهاي مختلف و 
، ماریا( 08/0پذیري مادري در نژاد رومانف مقدار وراثتبرآورد گردید.  11/0پذیري مادري وراثت
مقدار گزارش شده است.  )2010، زاده و اردالن قوي حسین( 17/0) و در نژادمغانی 1995
در دامنه مقادیر گزارش شده توسط این محققین برآورد شده در تحقیق حاضر  پذیري مادري وراثت
تواند به علت تاثیر  می نسبت به اثرات دائمی مستقیم مادري ژنتیکی اثراتعلت باال بودن . گیردمیقرار 

 و مادريوجود کواریانس منفی ژنتیکی مستقیم  باالي اثرات مادري در صفت چندقلوزایی باشد.
هایی که از نظر ژنتیک افزایشی براي صفت بیانگر این باشد که میش توانددر این تحقیق می )-06/0(

در این نژاد چند قلوزایی باال هستند از نظر ارزش ژنتیکی براي صفت مادري در صفت چندقلوزایی 
  پایین هستند.

ر گزارش شده در که با مقادی برآورد گردید 019/0در این تحقیق مقدار سهم محیطی دائمی میش 
) 2005، ایکلیز و همکاران( 025/0) و نژاد مرینو ترکی 1999، لیگدا و همکاران( 028/0نژاد چایوس 

التاریبا و ( 064/0راساآراگوسا  هايدر نژاد میش دائمیمحیطی  عواملمقدار سهم همخوانی دارد. 
رائو ( 0/0-04/0ي پاي در دامنهسافوك و پلیتارگی،  )،1995، ماریا( 05/0رومانف )، 1998، همکاران

، زاده و اردالنقوي حسین ( 38/0)، مغانی 2005، هاندفورد و همکاران( 05/0رامبویه  )،2000، و نوتر
مختاري و ( 07/0) و کرمانی 2007، پورطهماسب و همکاران( 08/0 –47/0 يلري در دامنه ،)2010

فی دلیل همبستگی من تواند بهمقادیر اثر محیط دائمی می ) گزارش شده است. کم بودن2010، همکاران
میش در یک سال هاي مجاور باشد، به این صورت که اگر یک بین چندقلوزایی و زایش در سال

ش قلوزایی باالیی داشته باشد عواملی مانند استرس در هنگام آبستنی و تولید شیر باعث کاهچند
وامل محیط دائم تاثیر کم ع همچنین و ،)2000، ئو و نوتررا( شودهاي بعد میچندقلوزایی در سال
  قلوزایی باشد.حیوان بر صفت چند

برآورد گردید که با مقادیر گزارش شده در نژاد مرینو  057/0در این تحقیق مقدار تکراپذیري 
) همخوانی 2010، مختاري و همکاران( 08/0) و نژاد کرمانی 2005، ایکلیز و همکاران( 078/0ترکی 
در نژاد چایوس  و) 1998، التاریبا و همکاران( 141/0پذیري در نژاد راساآراگوسا رمقدار تکرادارد. 
این  ر تکرارپذیري نشان دهندهیداکم بودن مق گزارش شده است. )1999، لیگدا و همکاران( 181/0

باشد و حذف میش میکم همبستگی بین رکوردهاي مختلف تولیدي در صفت چندقلوزایی  است که،
  .باشدمیدقت کمی  دارايبراساس یک رکورد 
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  گیري نتیجه
 نتیجهتوان میدر این مطالعه صفت چندقلوزایی پذیري و تکرارپذیري وراثتکم با توجه به مقادیر 

 .شوددر گوسفند مهربانی میکمی که انتخاب بر اساس عملکرد میش باعث بهبود ژنتیکی گرفت 
 بنابراین زایش چند قلوزایی را ندارد،این نژاد قابلیت اصالح به سمت اف ژنتیکی عبارت دیگر ساختار هب

 ها در فصل جفتگیري چندقلوزایی را در این نژاد افزایش داد. میش در تغذیه فلشینگ اعمال توان بامی
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Abstract 

The present study was carried out to estimate genetic and phenotypic 
parameters for litter size trait in Mehrabani sheep by threshold model. Data file 
included the litter size of 5069 ewes which collected from 1994 to 2010 at 
Mehrabani sheep breeding center under supervision of Agriculture-Jahad 
Organization of Hamedan. The pedigree file consisted of the information of 
animals burned which were born from 1987 to 2010. The number of lambs per ewe 
were used as, repeated records. The effects of herd, year, and lambing time were 
fitted in the model as fixed effects. The significance of fixed effects was examined 
using Logistic procedure of SAS software. The analysis for trait was carried out, 
using the Thrgibbs1f90 program. Estimates of direct heritability, maternal 
heritability and repeatability were 0.039, 0.11 and 0.057, respectively. The low 
estimations of direct heritability, maternal heritability and repeatability were 
obtained in the current study for litter size trait. It indicates that selection based on 
the ewe’s own performance may result in slow genetic improvement. 
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