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بختیاري  هاي لريهاي ژنتیکی صفات رشد در بره فراسنجه(کو)واریانس و  ياجزابرآورد 
نمونه گیري گیبس روشبا استفاده از   

 
  4و محمدتقی بیگی نصیري 3خواه، محمود وطن2جمال فیاضی، 1ده صحرائی آذر راشدي*

 ،گروه علوم دامی استادیار2دانشگاه کشاورزي و منابع طبیعی رامین خوزستان، ، ارشدعلوم دامی دانشجوي کارشناسی1
 دانشیار4، شهرکردمرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی دانشیار 3دانشگاه کشاورزي و منابع طبیعی رامین خوزستان، 

  دانشگاه کشاورزي و منابع طبیعی رامین خوزستان ،گروه علوم دامی
  25/11/91 ؛ تاریخ پذیرش: 22/08/91 تاریخ دریافت:

 1چکیده
هاي ژنتیکی و محیطی صفات  واریانس و فراسنجه(کو) اجزايام این مطالعه برآورد هدف از انج  

براي انجام با استفاده از روش آماري بیزي بود. ،بختیاري، در گوسفندان لريوزن بدن در سنین مختلف
ماهگی و  ، نه ماهگی یرگیري، ششماهگی، ش این پژوهش از اطالعات شجره و اوزان تولد، یک

طی  . اطالعاتاستفاده شدرأس میش  2097رأس قوچ و  291رأس بره حاصل از  7697سالگی یک
، واقع در (شولی) بختیاري در ایستگاه پرورش و اصالح نژاد گوسفند لري 1390تا  1368هاي  سال

تعیین عوامل محیطی مؤثر بر این  براي SASافزار آماري  نرم ند.آوري شده بود شهرستان شهرکرد، جمع
برآورد پارامترهاي ژنتیکی، مورد  برايگیري گیبس،  نمونه از طریق  MTGSAMافزار صفات و نرم

استفاده قرار گرفت. عوامل محیطی سال تولد، جنس بره، تیپ تولد و سن مادر هنگام زایش بر کلیه 
کشی به  سن دام هنگام وزن .عنوان اثرات ثابت در مدل قرار گرفتند  و به نددار بود صفات مزبور معنی

ماهگی،  ماهگی، شیرگیري، شش پذیري مستقیم وزن تولد، یک مدل شد. وراثت عنوان متغیر کمکی وارد
 ±11/0،02/0±33/0،02/0±03/0ترتیب برابر ترین مدل برازش شده به سالگی با مناسبماهگی و یک نه

گیري گیبس در آنالیز آماري  نمونهبرآورد گردید.  38/0 ±03/0و 29/0 23/0،03/0± 02/0± ،15/0
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نتایج حاصل بیزي توانست برآوردهاي مورد انتظار، براي پارامترها را در محدوده معقول ارائه نماید. 
 افزایش با بیشتر تحت تأثیر عوامل ژنتیکی مادري قرار دارند و ،نشان داد که صفات رشد در سنین اولیه

پذیري پایین تا  وراثتاز اهمیت این اثر کاسته شده است. مادر،  به بره وابستگی کاهش علت  به سن
دهد که نتیجه انتخاب براي این صفات،  ، نشان میمورد بررسیمتوسط به دست آمده براي صفات 

  گردد. تا متوسط میکم بهبود ژنتیکی  سبب
  

  گیري گیبس نمونهبختیاري،  گوسفند لريصفات رشد، پذیري،  وراثت:کلیدي هاي واژه
 

  دمهقم
هاي اصالح نژادي در صنعت پرورش گوسفند صفات مرتبط با رشد است  راهبرداز صفات مهم در   

پذیري به منظور  گیرد. با تخمین وراثت و الگوي رشد حیوانی نیز تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار می
را ترین روش انتخاب و سیستم آمیزش  توان مناسب بینی ارزش اصالحی و پاسخ به انتخاب، می پیش

نیاز هاي اصالح نژادي به برآورد اجزاي واریانس  را نمود. در تمامی برنامههاي پرورشی اج در گله
هاي آماري مناسب و  ها و روش طور دقیق و صحیح با استفاده از مدل ها بایستی به این مؤلفه است.

گر برآورد گردند تا در نهایت با انتخاب حیوانات برتر از  هاي صحیح و کافی، توسط فرد اصالح داده
توسعه و  عنوان والدین نسل بعدي، میانگین تولید تغییرداده شود. ها به نتیکی و استفاده از آنلحاظ ژ

عنوان یک موضوع ثابت در اکثر مطالعات اصالح  هاي آماري در چند دهه گذشته به پیشرفت روش
عنوان  ، به1نمونه گیري گیبس روش نظر بوده است و در این ارتباط روش بیزي مبتنی بر نژادي مد

هاي علوم، مورد توجه قرار گرفته است.  روشی نوین و کارآمد، امروزه در سراسر دنیا و در اکثر رشته
 ).2012باشد (یوسفی و همکاران، گیري گیبس می هاي متداول روش بیزي، نمونه کنیکیکی از ت

ارلوي هاي مونت ک گیري عددي بوده و یکی از انواع روش گیري گیبس، یک روش انتگرال نمونه
هاي مشخص گرفته  هایی از درون توزیع ها، نمونه باشد. در این روش ) میMCMC( 2زنجیره مارکوف

نامند. همچنین دلیل اطالق نام زنجیره مارکوف به این  شده و به همین دلیل آنها را مونت کارلو می
هاي تصادفی  گیري گیبس، نمونه باشد. در نمونه ها، آن است که هر نمونه وابسته به نمونه قبلی می روش

                                                             
1- Gibbs sampling 
2- Markov Chain Monte Carlo 
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، تولید 2هاي پسین شرطی گیري تکراري از توزیع ، با استفاده از نمونه1اي هاي پسین حاشیه زیعاز تو
در دورهاي طوالنی، مقدار شوند.  هاي ابتدایی حذف می گیري گیبس معموالً نمونه در نمونه شوند. می

ثر نخواهد بود. ؤ، مرسد می کند، چون توزیع در نهایت به همگرایی آغازین توزیع که زنجیره ایجاد می
باشد. روش نرمال جلوگیري از نتایج  گذار می رثیأ، نخستین مقدار آغازین در نتایج تاما در دورهاي کم

هاي  هاین دورها را اصطالحاً دور .ها است ثر از مقادیر آغازین، حذف کردن تعداد کمی از نمونهتأم
رود نتایج  شود، انتظار می تفاده میهاي پیشین اس نامند. چون در این روش از توزیع می 3گیري قلق

) ابداع 1984و گمن ( گیري گیبس نخستین بار توسط گمن ). نمونه1996تري به دست آید (مرود، دقیق
هاي واریانس  گیري گیبس را براي برآورد مؤلفه )، نمونه1993گردید. در اصالح دام، ونگ و همکاران (

هاي  ین روش براي مطالعه مؤلفهدادند. همچنین از ا در مدل مولد نر و مدل دام مورد استفاده قرار
نیز استفاده  هاي رگرسیون تصادفی و مدلاي  هاي آستانه مدل ،هاي با اثرات مادري اریانس در مدلکو

هاي  بینی ارزش ارثی در مدل هاي واریانس و پیش این روش براي برآورد مؤلفه همچنینشده است. 
بختیاري با جمعیتی بیش از  گوسفند لري ).1996اي به کار گرفته شده است (مرود، آستانه-خطی

در استان چهارمحال و بختیاري و  "جثه کشور است که عمدتا هاي درشت رأس یکی از نژاد 1700000
یابد و سالیانه با  رأس) پرورش می 1012000رأس) و روستایی ( 620000عشایري (هاي  سامانهتحت 

باشد  سزایی در تولید پروتئین حیوانی دارا می هزار تن گوشت قرمز نقش به 23تولید بیش از 
)، اوزدر و همکاران 2007میرائی آشتیانی و همکاران ()، 2005اوزکان و همکاران ().2009، خواه (وطن

)، 2010محمدي و همکاران ()، 2009زوهانگ و همکاران ()، 2009هان و همکاران ()، سی2009(
وردي و  )، امام2010)، لطفی و همکاران (2010)، گوان و همکاران (2010جعفراوغلی و همکاران (

، شکرالهی و بانه )2011)، جیانگ و همکاران (2010زاده و اردالن ( حسین ، قوي)2010(همکاران 
، روي نژادهاي مختلف گوسفند )2012و همکاران ( و عباسی )2012هی و زندیه ()، شکرال2012(

در مورد گوسفند  .واریانس صفات رشد انجام دادندهاي(کو) ی را براي برآورد مؤلفهمطالعات
رسد که با افزایش تقاضا براي گوشت گوسفند در ایران بختیاري ذکر این نکته ضروري به نظر می لري

-هاي پرورشی این حیوان در جهت هدف فوق متمرکز شده است و تولید گوشت همبیشتر فعالیت

                                                             
1- Marginal posterior distribution 
2- Conditional posterior distribution 
3- Burn in period 
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 توان آگاهی از. را به خود اختصاص داده است نژادآمد دامداران پرورش دهنده این اکنون عمده در
 پارامترهاي احتماالً و صفات توزیع چگالی تابع براساس که بیزي روش کمک به نژاد این ژنتیکی
 از است، حساس آنها کم تعداد حتی و ها داده بودن نرمال به کمتر و کند می برآورد را محیطی و ژنتیکی
 گوسفند تولیدي از صفات تر صحیح و درست پارامترهاي داشتن با نهایت در تا بود تحقیق این اهداف

با نیل به این  سرانجاماز این اطالعات در جهت افزایش بازدهی اقتصادي استفاده شود و  بختیاري، لري
  دست آید. دهی در سیستم تولیدي بهموضوع حداکثر سود

  
 ها  مواد و روش

هاي  آوري شده طی سال اي و رکوردهاي وزن بدن جمع این پژوهش با استفاده از اطالعات شجره  
بختیاري واقع در شهرستان شهرکرد  در ایستگاه پرورش و اصالح نژاد گوسفند لري 1390تا  1368

د. اطالعات شامل شماره حیوان، پدر و مادر حیوان، سال زایش، جنس بره، تیپ تولد، سن انجام ش
و رکوردهاي مربوط به صفات وزن بدن در سنین مختلف بود. آمار توصیفی صفات  مادر هنگام زایش

نشان داده شده است. ابتدا اثرات عوامل محیطی روي صفات مورد بررسی با  1مورد مطالعه در جدول 
مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. اثرات ثابت مورد  SAS 9.1افزار آماري  نرمGLM اده از رویه استف

 تیپ–مادر مطالعه شامل، اثر سال تولد، جنس بره، تیپ تولد، سن مادر هنگام زایش، اثر متقابل سن
 مؤثر محیطیعوامل  واریانس تجزیه نتایج که بودند بره جنس –تولد تیپ و بره جنس –مادر سن تولد،

 کشی، وزن هنگام ها بره سن بودن متفاوت به توجه با. است شده داده نشان 2 جدول در صفات این بر
میانگین صفات در  مقایسهبراي . شد گرفته نظر در کمکی متغیر عنوان به کشیهنگام وزن بره سن

 و واریانس) کو( هاي مؤلفه استفاده گردید. سطوح مختلف اثرات ثابت، از آزمون توکی کرامر
 .برآوردگردید MTGSAM افزار وسیله نرم به ژنتیکی پارامترهاي

  1MTGSAMبرنامه به زبان فرترن (یک زبان سطح باال براي انجام محاسبات ریاضی  مجموعه یک
هاي (کو) واریانس با گیري گیبس در برآورد مؤلفهباشد که با بکارگیري نمونه علمی و مهندسی) می

 هاي  برنامهه شد. یولک اراتاسل و ون افزار، توسط ون شود. این نرم حیوانی استفاده میهاي مدل

MTGSAM مورد استفاده  صفتیهاي چندیک از مدلصفتی یا براي هرتوانند براي آنالیزهاي تکمی

                                                             
1-Multiple Trait Gibbs Sampling in Animal Models 
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لیز و ات موجود در آنابه تعداد صفات و حیوان ،قرار گیرند. حجم آنالیزهایی که امکان اجرا شدن دارند
اثرات  ،براي هر صفت MTGSAMهاي بستگی دارد. در برنامه رایانهچنین به سرعت و حافظه هم

شوند. براي هر صفت در آنالیزها یک اثر تصادفی همبسته اضافی ثابت و متغیر جداگانه مشخص می
افزار  . نرمتوانند استفاده شوند اد از اثرات تصادفی غیرهمبسته می(ژنتیک مادري) و هر تعد

MTGSAM  شامل سه فایل اجرایی به نامMTGSNRM ،MTGSPREP وMTGSRUN باشد.  می
را اجرا نمود. در این مرحله با وارد کردن اطالعات  NRMافزار ابتدا باید مرحله براي شروع کار با نرم

عد استفاده گردد تا از این مقدار در مرحله باي معکوس ماتریس خویشاوندي محاسبه میاولیه شجره
چنین این برنامه تعداد و موقعیت رکوردهاي مشترك را براي خود حیوان، پدر و مادر حیوان  گردد. هم

مرحله  کند. درکند و یک ضریب خویشاوندي از حیوانات، پدرها و مادرها محاسبه می شناسایی می
PREP عددي (شجره و اثرات  هاي متغیرهاياطالعات اولیه مورد نظر از جمله تعداد و موقعیت ستون

چنین متغیرهاي واقعی (متغیرهاي کمکی و صفات)، براي مشخص شدن اثرات ثابت، ثابت) و هم
پس از خواندن فایل دیتاي اصلی با  PREPشود. برنامه تصادفی و متغیر کمکی از کاربر پرسیده می

کند که این اطالعات در افزایش تعداد سطوح اثرات ثابت و تصادفی، یک فایل دیتاي جدید تولید می
گیري در تولید نمونه RUNگیرند. اهمیت برنامه هاي مدل مختلط مورد استفاده قرار می ساخت معادله

هاي قابل اي از گزینههاي واریانس، اثرات ثابت و تصادفی تحت یک مجموعهگیبس براي مؤلفه
هاي مورد انتظار از توزیع پیشین مؤلفهفرض براي ایجاد مقادیر انتخاب است. در این برنامه مقادیر پیش

-مانده در نظر گرفته میواریانس، (کو)واریانس اثرات ژنتیکی افزایشی مستقیم، مادري، محیطی و باقی

گیري ، طول زنجیره نمونهGauss-Seidelشود. همچنین در این برنامه مواردي چون تعداد تکرارهاي
 بررسی منظور به). 1995ولک،تاسل و ون (ونشود ته میگیبس و معیار همگرایی برآوردها در نظر گرف

 مختلف متغیره تک حیوانی مدل شش با واریانس هاي مؤلفه مطالعه، مورد صفات بر مادري اثرات
  .)2000(مایر، گردید برآورد

eaZXby  )1 مدل( 1   
ecZaZXby  )2 مدل( 21   
emZaZXby  )3مدل( 31    Cov (a, m) = 0 
emZaZXby  )4 مدل( 31   Cov (a, m) = Aσam 

emZcZaZXby  )5(مدل  321   Cov (a, m) = 0 
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emZcZaZXby  )6(مدل  321         Cov (a, m) = Aσam 
      

y: بردار مشاهدات براي صفت مورد استفاده،b :بردار اثرات ثابت ،:a بردار اثرات ژنتیکی مستقیم  ،m :
ماتریس ضرایب که :X، بردار اثرات محیطی دائمی مادري: c، بردار اثرات ژنتیکی افزایشی مادري

Zکند،  می اثرات ثابت را به مشاهدات مربوط
ماتریس ضرایب که اثرات ژنتیکی افزایشی مستقیم را :  1

Zکند،  به مشاهدات مربوط می
اثرات محیطی دائمی مادري را به مشاهدات ماتریس ضرایب که :  2

Zکند،  مربوط می
کند،   اتریس ضرایب که اثرات ژنتیکی افزایشی مادري را به مشاهدات مربوط می: م 3

e: مانده باقی بردار اثرات، )a,m(Cov : .کوواریانس اثر ژنتیکی افزایشی مستقیم و مادري  

  
  ).1972ویلهام، ( شدمحاسبه فوق  پذیري کل طبق فرمول وراثت

مدل مناسب با دو روش میزان واریانس خطا و میانگین حداقل مربعات انتخاب گردید. مدلی که 
تر انتخاب شد. روش دیگر براي  داراي مقدار واریانس باقیمانده کمتري بود، به عنوان مدل مناسب

شده از هر مدل، با انتخاب مدل مناسب، به دست آوردن همبستگی بین مشاهده مورد انتظار محاسبه 
صفت مربوطه بود که روش میانگین حداقل مربعات نام دارد. به این صورت که ارزش اصالحی هر 
دام در هر یک از شش مدل، برآورد شده و مقدار ارزش براي هر یک از اثرات ثابت و متغیر کمکی نیز 

ه شد. سپس بین مشاهده مورد محاسبه گردید و با هم جمع شده و این مقدار مشاهده مورد انتظار نامید
همبستگی گرفته شد.  SAS 9.1افزار انتظار محاسبه شده براي هر مدل، با صفت مربوطه، به وسیله نرم

در پژوهش ترین مدل انتخاب شد.در نهایت، مدل داراي بیشترین میزان همبستگی به عنوان مناسب
، دور 100000گیري گیبس، نمونه دور، طول زنجیره Gauss-Seidel،10000تعداد تکرارهايحاضر، 

  در نظر گرفته شد. 10-10و معیار همگرایی برآوردها،  دور 10000 گیري هاي قلق تعداد دوره
  

  نتایج و بحث
 1هاي حداقل مربعات، خطاي استاندارد و آمار توصیفی صفات مورد بررسی در جدول  میانگین  

  نشان داده شده است.
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  بختیاري در گوسفند لري آمار توصیفی صفات رشد -1جدول 
 صفات تعداد )kgمیانگین( ضریب تغییرات حداقل حداکثر

7/7  2 1/12  94/4 ± 009/0  وزن تولد 7721 

6/21  1/4  8/14  49/12 ± 03/0   ماهگی وزن یک 6462 
6/47  10 4/14  63/28 ± 07/0  وزن شیرگیري 7275 

9/63  5/19  1/13  94/40 ± 12/0  ماهگی 6وزن  5745 

5/76  28 3/10  25/51 ± 16/0  ماهگی 9وزن  3326 

2/82  34 7/9  03/56 ± 19/0  وزن یکسالگی 3088 

  
دست آمده  باشد. طبق نتایج بهبیانگر تأثیر عوامل محیطی، بر صفات مورد مطالعه می 2جدول   

که از طوري )، وزن بدن این گوسفند از زمان تولد تا شیرگیري افزایش خوبی داشته، به2(جدول 
ن کیلوگرم در زمان شیرگیري رسیده است. وز 63/28کیلوگرم در زمان تولد به متوسط  94/4متوسط 

سالگی  اي داشت و میانگین وزن یکمالحظهسالگی نیز افزایش قابل  بدن بعد از شیرگیري تا زمان یک
باالي رشد در این گوسفند  ظرفیتدهنده کیلوگرم رسید که این امر نشان 03/56در این گوسفند به 

بندي متناسب با شرایط شرایط مناسب مرتعی در فصول بهار و تابستان و جیره رسد،است. به نظر می
. اثرات ثابت سال تولد، جنس بره، تیپ تولد و سن مادر ها در این ایستگاه، از دالیل عمده آن باشددام

) و 2010که با نتایج محمدي و همکاران ( ) بودند>01/0P( دار هنگام زایش بر تمام صفات معنی
اثر سال تولد بر همه صفات مورد مطالعه در سطح خطاي ) مطابقت داشت. 2011جیانگ و همکاران (

)01/0<Pهاي مختلف متغیر دار بود. عوامل اقلیمی، مدیریت، تغذیه و بهداشت طی سال) معنی
محیطی و مدیریتی باعث نوسانات و تغییر در باشد. سال تولد از طریق تفاوت در شرایط اقلیمی،  می

شود. شرایط متغیر آب و هوایی (میزان بارندگی سالیانه، رطوبت و وزن بدن، در سنین مختلف می
دهد، باعث تغییرات در میزان مواد دماي محیط) که کیفیت و کمیت علوفه مراتع را تحت تأثیر قرار می

به این ترتیب صفات از تولد تا شیرگیري را . شودالزم میغذایی در دسترس حیوان و تأمین احتیاجات 
طور مستقیم و وزن تولد را به طور غیر مستقیم، به دلیل تغییرات در شرایط محیطی مادري، به علت  به

دهد. سال تولد، اي مختلف، تحت تأثیر قرار میه تفاوت در نوع تغذیه در اواخر دوران آبستنی در سال
دهد گیري را به صورت تأثیري که بر تغذیه خود بره دارد، تحت تأثیر قرار میبعد از شیررشد صفات 

). P>01/0دار بود (). سن مادر براي همه صفات در سطح باالیی معنی2008(رشیدي و همکاران، 
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دار بودن اثر سن مادر بر صفات رشد، احتماالً به درجه تکامل رشد جسمی، وزن بدن،  علت معنی
(طالبی و ادریس،  شود تولید شیر بیشتر توسط مادر در سنین باالتر مربوط میدستگاه تناسلی و 

-تري پرورش دادههاي سنگین هاي چهار تا شش ساله، برهوع میشدر مجم 2با توجه به جدول ).1998

ماهگی،  کمترین وزن تولد، یکها دانست. توان مربوط به بلوغ جسمی میش اند که این تفاوت را می
هاي دو ساله بود.  هاي متولد شده از میش سالگی مربوط به برهماهگی و یکماهگی، نهشیرگیري، شش

اند، وزن مورد مطالعه قرار دادهدر گوسفند، در مطالعاتی که اثر عوامل محیطی را روي صفات رشد 
دار  اري معنیآم هاي متولد شده از مادران دو ساله را در مقایسه با مادران سنین باالتر، کمتر و از نظربره

قلو متولد شده  هاي تکبره ).2008رشیدي و همکاران،  ؛2001(دیکسیت و همکاران، اند گزارش کرده
دلیل استفاده از تمامی  هاي دوقلو متولد شده، در همه سنین وزن بیشتري داشتند. بهدر مقایسه با بره

تواند بر قلو، نوع تولد بره میسه هاي دوقلو وقلو نسبت به برههاي تکشرایط رحمی و مادري در بره
نیاز  بایست انرژي و مواد مغذي موردهاي دوقلو میداري داشته باشد. چون در برهمعنی وزن تولد تأثیر

جنین، بین دوقلوها تقسیم گردد. بدیهی است که امکانات محیط مادري کمتري در اختیار هر یک از 
هاي با تعداد بره کمتر در هر زایش، داراي وزن ه از میشهاي متولد شدها قرار خواهد گرفت و برهآن

تفاوت وزن پس از تولد ). 2008رشیدي و همکاران،  و 2001باشند (دیکسیت و همکاران، بیشتري می
هاي دوقلو باشد  علت رقابت و محدودیت در شیر خوردن بره تواند به قلو می قلو و دو هاي تک بین بره

 ).2010شود (جعفراوغلی و همکاران،  وزانه و وزن از شیرگیري آنها میکه باعث تفاوت سرعت رشد ر
جنس نر در مقایسه با  ). معموالPً>01/0هاي ماده بیشتر بود (هاي نر در تمامی سنین، از برهوزن بره

تواند به دلیل . تفاوت در وزن بدن در دو جنس نر و ماده میبودتري ي وزن سنگیناجنس ماده، دار
هاي ژنی مربوط به رشد، خصوصیات تفاوت در وجود جایگاه هاي جنسی و احتماالًموزومتفاوت کرو

هاي جنسی که سبب رشد ها، به خصوص هورمونفیزیولوژیکی و تفاوت در نوع و ترشح هورمون
هاي دراز در جنس ماده، طوري که هورمون استروژن روي رشد استخوان شوند، باشد. بهحیوانات می

تر و جنس ماده داراي جثه کوچک تواند یکی از دالیلی باشد که معموالً اي دارد که میکننده اثر محدود
تیپ  * اثر متقابل سن مادر ).2001نر است (دیکسیت و همکاران، تري نسبت به جنس وزن سبک

که . نتایج میانگین حداقل مربعات براي این اثر نشان داد ) بودP>01/0دار ( تولد بر وزن تولد معنی
قلو متولد شده از مادران چهار، پنج، شش و هفت ساله، در مجموع وزن تولد بیشتري هاي تک بره

هاي دو ساله بود. هاي دوقلو متولد شده از میشنسبت به بقیه داشتند. کمترین وزن تولد، مربوط به بره
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ي مستقیم  ایش رابطهبره و سن مادر هنگام ز) گزارش نمودند که بین وزن تولد 2012شکرالهی و بانه (
وجود دارد، به این صورت که هر چه سن میش افزایش یابد، محیط رحمی بهتري به وجود آمده و 

ماهگی  وزن شش، ماهگی جنس بره بر وزن یک*اثر سن مادر شود.باعث بهبود وزن تولد بره می
)01/0<P)  05/0) و وزن شیرگیري<P( مادران چهار، پنج و هاي نر متولد شده از دار بود. بره معنی

- ماهگی، وزن شیرگیري و وزن شششش ساله، داراي بیشترین میانگین وزنی براي صفات وزن یک

هاي ماده متولد شده از مادران دو ماهگی بودند. کمترین میانگین وزنی براي این صفات، مربوط به بره
وجود شیر کافی براي تغذیه بره،  ساله بود. افزایش سن میش بر میزان شیر تولیدي مؤثر بوده و به دلیل

تیپ تولد بر *اثر متقابل جنس برهیابند. هاي بعد از تولد تحت تأثیر قرار گرفته و افزایش میوزن
بیشترین  ) بود.P>01/0دار ( ماهگی معنی ماهگی و نه ماهگی، شیرگیري، شش صفات وزن تولد، یک

هاي ماهگی مربوط به برهماهگی و نهگی، ششماهمیزان وزن بدن در صفات اوزان تولد، شیرگیري، یک
-هاي ماده تکقلو متولد شده بودند. در جنس ماده نیز به همین صورت، برهنري بود که به صورت تک

هاي ماده دوقلو متولد شده داراي وزن باالتري بودند که با نتایج شکرالهی و بانه قلو نسبت به بره
 و همچنین وها براي اشغال فضاي رحمی در دوره آبستنیرقابت بین دوقل ) مطابقت داشت.2012(

هاي هاي مادري در مقایسه با برهرقابت بین دوقلوها براي مصرف شیر بعد از تولد و دیگر توانایی
  دار شدن این اثر دانست. توان از دالیل معنی قلو متولد شده را میتک

هاي (کو) واریانس و  برآورد مؤلفهنتایج  اجزاي (کو)واریانس صفات رشد قبل از شیرگیري:
نشان داده شده است. مدل  3پارامترهاي ژنتیکی و محیطی صفات رشد قبل از شیرگیري در جدول 

مانده و میانگین حداقل مربعات، براي صفات وزن مناسب به دست آمده بر اساس میزان واریانس باقی
یکی مستقیم حیوان، اثرات ژنتیکی و حاوي اثرات ژنتبود که  5ماهگی و شیرگیري مدل  تولد، یک

هاي ابتدایی زندگی  گوسفندان این نژاد، در ماهدهد که  . این نتیجه نشان میبودمحیطی دائمی مادر 
صفات رشد در حیوانات اهلی نه تنها  هاي دیگر تحت تأثیر عوامل مادري قرار دارد. بیشتر از زمان

تأثیر عوامل ژنتیکی و محیطی دائمی مادري نیز وسیله پتانسیل ژنتیکی خود حیوان بلکه تحت  به
هاي منتقل شده به فرزند، از طریق سیتوپالسم و محیط  باشند. در پستانداران، مادر عالوه بر ژن می

ها و رفتارهاي مادري و تولید شیر در دوره بعد از تولد،  رحمی در دوره قبل از تولد و از طریق مراقبت
  د.گذار بر فنوتیپ فرزند اثر می
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  بختیاريمیانگین حداقل مربعات صفات رشد (کیلوگرم) در گوسفندان لري -2جدول 
 اثر/صفت وزن تولد ماهگی وزن یک وزن شیرگیري ماهگی وزن شش ماهگی وزن نه وزن یکسالگی

19/0±03/56  16/0±25/51  11/0±94/40  07/0±63/28  03/0±49/12  01/0±94/4  میانگین کل 

  تولدسال  ** ** ** ** ** **
 سن مادر ** ** ** ** ** **

32/0±2/57 a 31/0±28/51 a 21/0±42/38 c c14/0±34/26  06/0±75/10 c 02/0±35/4 b 2 

28/0±09/58 a 26/0±19/52 a 19/0±07/40 ab 13/0±57/27 b 06/0±86/11 b 02/0±74/4 a 3 

29/0±07/59 a 26/0±8/52 a 18/0±57/40 a 13/0±08/28 a 06/0±17/12 b 02/0±88/4 a 4 

27/0±41/59 a 25/0±24/53 a 18/0±47/40 a 14/0±37/28 a 06/0±19/12 a 02/0±91/4 a 5 

34/0±2/59 a 32/0±16/53 a 22/0±69/40 a 16/0±16/28 a 07/0±13/12 ab 02/0±91/4 a 6 

42/0±52/58 a 38/0±87/51 a 27/0±81/30 b 19/0±39/27 bc 09/0±65/11 c 03/0±89/4 a 7 

 تیپ تولد ** ** ** ** ** **

15/0±05/60 a 14/0±34/54 a a09/0±31/42 08/0±55/30 a 04/0±49/13 a 01/0±29/5 a تک قلو 

23/0±11/57 b 21/0±51/50 b 15/0±69/37 b 11/0±72/24 b 05/0±09/10 b 01/0±27/4 b دوقلو 

 جنس بره ** ** ** ** ** **

22/0±4/67 a 19/0±23/59 a 12/0±2/45 a 09/0±23/29 a 04/0±16/12 a 01/0±94/4 a نر 

17/0±76/49 b 16/0±63/45 b 12/0±81/34 b 98/0±04/26 b 04/0±42/11 b 01/0±63/4 b ماده 

ns ** ** ** ** ** جنس بره*تیپ تولد 

ns ns ns ns ns ** سن مادر*تیپ تولد 

ns ns ** * ** ns سن مادر*جنس بره 

**118/0  **126/0  *262/0 **164/0 **212/0 ----- 
  غیر کمکی سن تم

 بره به روز

ns ns ns 002/0 ** 003/0  )2sمکی(کمتغیر درجه دوم ----- **

73/0  67/0  59/0  49/0  51/0  42/0  R2 
72/9  3/10  14/13  39/14  81/14  13/12  %CV 

 هاي میانگین. است آماري بودن دار معنی عدم دهنده نشان ns و 01/0 و 05/0 سطح در داري بیانگر معنی ترتیب به** و*
  .دارند دار معنی اختالف باهم آماري لحاظ هستنداز مشابه حروف داراي کهآنهایی جز به گروه، هر داخل

  
عبارت دیگر، اثرات مادري ممکن است به هر تأثیري که والد ماده در بروز فنوتیپ نتاج خود  به  

کند، اطالق شود. به عنوان مثال مادر با تولید شیر زیاد، عالوه بر اینکه این استعداد ژنتیکی  اعمال می
تواند به واسطه تولید شیر زیاد، موجب بهبود افزایش وزن  تواند به نتاج منتقل کند، می را می خود

پذیري  برآورد شده وراثت مقادیر ).2002روزانه و وزن شیرگیري نتاج خود شود (دوگما و همکاران، 
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مدل،  ترین ماهگی و شیرگیري براساس نتایج حاصل از مناسب مستقیم براي صفات اوزان تولد، یک
دست آمده در این  پذیري به ن وراثتمیزا بود. 15/0 ±02/0و  11/0±33/0،02/0±03/0ترتیب برابر  به

) براي نژاد 2007تحقیق براي وزن تولد، با مقادیر برآورد شده توسط میرائی آشتیانی و همکاران (
)، 2009)، سیهان و همکاران (2009اوزدر و همکاران (مطابق بود. ،به دست آوردند 33/0سنگسري که 

)، لطفی و 2010)، گوان و همکاران (2010)، جعفراوغلی و همکاران (2010محمدي و همکاران (
پذیري وزن تولد  )، وراثت2012عباسی و همکاران () و 2011)، جیانگ و همکاران (2010همکاران (

ی، مغانی، مالپورا، آرمان، مرینوي پشم ظریف چینی و را در گوسفندان مرینوي ترکی، ساکیز، سنجاب
دند که کمتر از نموگزارش  12/0و  15/0، 09/0  ،19/0، 07/0، 09/0، 12/0، 14/0ترتیب  بلوچی به

پذیري مستقیم وزن ) مقدار وراثت2012مقدار برآورد شده در این پژوهش است. شکرالهی و بانه (
دست آمده در این تحقیق  حاسبه نمودند که باالتر از مقدار بهم 42/0تولد را براي گوسفندان عربی 

دست آمده مشخص شد که اثرات ژنتیکی و محیطی مادري روي صفت وزن بر اساس نتایج بهباشد. می
دار هستند. چون در دوره آبستنی، جنین به طور کامل وابسته به مادر بوده و تغذیه تولد مهم و معنی

چنین محیط رحم مادر در رشد و نمو جنین تأثیر گذار در قرار دارد و همجنین تحت تأثیر تغذیه ما
) و دوگما و 2002شاهرودي و همکاران (شود.افتخاريافزایش یا کاهش وزن تولد بره می سبببوده و 

) اثرات ژنتیکی و محیطی مادري را روي صفت وزن تولد گوسفندان کرمانی و عربی 2002همکاران (
ماهگی در دامنه پذیري مستقیم وزن یک مقدار وراثتدار گزارش نمودند. و معنی اماراتی با اهمیت

پذیري  وراثتگل بود. ) براي گوسفند قره2010وردي و همکاران (به دست آمده توسط امام رمقادی
) براي 2005برآورد شده براي وزن شیرگیري، در دامنه مقادیر محاسبه شده توسط اوزکان و همکاران (

زاده و اردالن حسین ) براي گوسفند سنجابی و قوي2010مرینوي ترکی، محمدي و همکاران ( گوسفند
 باشند.می 13/0و  15/0، 12/0) براي گوسفند مغانی قرار دارد که این مقادیر به ترتیب برابر 2010(

) میزان 2012) و عباسی و همکاران (2010)، جعفراوغلی و همکاران (2010لطفی و همکاران (
 09/0، 10/0پذیري مستقیم وزن شیرگیري را براي گوسفندان آرمان، مغانی و بلوچی به ترتیب اثتور
باشد، اما مقدار پذیري برآورد شده در این پژوهش کمتر میتاثبرآورد نمودند که از میزان ور 10/0و 

) 2009همکاران (پذیري محاسبه شده در این تحقیق، کمتر از مقادیر برآورد شده توسط اوزدر و وراثت
) براي 2012) براي بز بوئر، شکرالهی و بانه (2009براي گوسفند مرینوي ترکی، زوهانگ و همکاران (

) براي گوسفند کردي بود. مقادیر به دست آمده توسط این 2012گوسفند عربی و شکرالهی و زندیه (
  بود. 23/0و  38/0،  22/0، 29/0ترتیب برابر  محققین به
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  بختیاري در گوسفند لريورد اجزاي (کو)واریانس و پارامترهاي ژنتیکی صفات رشد قبل از شیرگیري برآ  -3جدول 
 صفت اجزاء/مدل 1مدل  2مدل  3مدل  4مدل  5مدل  6مدل 

0/13 0/13 0/13 0/13 0/16 0/22 σ2
a  

0/06 0/06 0/09 0/09 --- --- σ2
m  

0/02 0/02 --- --- 0/06 --- σ2
pe  

0/18 0/17 0/19 0/19 0/18 0/18 σ2
e  

0/39 0/39 0/40 0/40 0/39 0/40 σ2
p وزن تولد 

0/34±0/039 0/33±0/032 0/32±0/037 0/32±0/031 0/41±0/031 0/54±0/024 h2
a  

0/16±0/025 0/16±0/023 0/21±0/021 0/21±0/017 --- --- h2
m  

26/0  41/0  36/0  16/0  0/41 0/54 h2
t  

-0/04 --- 02/0-  --- --- --- σam  
-0/005 ---  --- --- --- --- ram  

0/05±0/016 0/05±0/016 --- --- 0/15±0/013 --- c2  
        

0/42 0/38 0/41 0/41 0/52 1/25 σ2
a  

0/45 0/49 0/90 0/90 --- --- σ2
m  

0/39 0/37 --- --- 0/68 --- σ2
pe  

37/2  33/2  44/2  44/2  39/2  42/2  σ2
e  

57/3  57/3  69/3  69/3  53/3  67/3  σ2
p ماهگی یک  وزن  

0/12±0/023 0/11±0/021 0/11±0/022 0/11±0/02 0/15±0/023 0/34±0/028 h2
a  

0/13±0/027 0/140/023 0/24±0/025 0/24±0/018 --- --- h2
m  

13/0  17/0  19/0  23/0  0/15 0/34 h2
t  

-0/13 --- 10/0-  --- --- --- σam  
 --- ---  --- --- --- --- ram  

0/12±0/021 0/10±0/021 --- --- 0/19±0/015 --- c2  
        
63/2  64/2  55/2  54/2  48/3  37/6  σ2

a  
63/1  64/1  85/2  85/2  --- --- σ2

m  
18/1  18/1  --- --- 28/2  --- σ2

pe  
30/12  29/12  57/12  57/12  91/12  12 σ2

e  
83/18  82/17  18/18  18/18  67/17  37/18  σ2

p شیرگیري وزن  
0/15±0/025 0/15±0/025 0/14±0/024 0/14±0/024 0/19±0/026 0/35±0/027 h2

a  
0/09±0/021 0/09±0/02 0/16±0/02 0/16±0/016 --- --- h2

m  
19/0  19/0  23/0  23/0  0/19 0/35 h2

t  
06/0  --- 09/0  --- --- --- σam  

 --- ---  --- --- --- --- ram  
0/07±0/017 0/07±0/018 --- --- 0/13±0/013 --- c2  

σ2
a ،واریانس ژنتیکی افزایشی دام :σ2

m ،واریانس ژنتیکی افزایشی مادر :σ2
e ،واریانس باقیمانده :σ2

pe ،واریانس محیطی دائمی مادري :
σ2

p ،واریانس فنوتیپی :h2
aپذیري مستقیم دام،  : وراثتh2

mپذیري مستقیم مادري،  : وراثت h2
t :پذیري کل  وراثتc2 نسبتی از واریانس :

  مادري. : همبستگی ژنتیکی مستقیم وram: کواریانس ژنتیکی مستقیم و مادري، σamمی مادر است، یفنوتیپی که ناشی از محیط دا
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هاي (کو) واریانس و  نتایج برآورد مؤلفه بعد از شیرگیري: واریانس صفات رشد (کو)يازاج
مدل  نشان داده شده است. 4صفات رشد بعد از شیرگیري در جدول پارامترهاي ژنتیکی و محیطی 

و  بر اساس مقدار واریانس باقیماندهسالگی  ماهگی و یک ماهگی، نه مناسب براي صفات اوزان شش
می ئبود که عالوه بر اثر ژنتیکی مستقیم حیوان، شامل اثرات محیطی دا 2مدل  میانگین حداقل مربعات،

 اثرات سهم که رود می انتظار مادر به بره وابستگی کاهش علت  به سن افزایش اب  باشد. مادري نیز می
 هم فنوتیپی واریانس به مادري دائمی محیطی واریانس نسبت و شود کم فنوتیپی واریانس در مادري
). اثرات 4و  3 هاي ولرد (جدکند که با نتایج به دست آمده در این مطالعه مطابقت دا پیدا کاهش

باشند. نتایج منتشر اهمیت می) بی2ترین مدل (مدل ژنتیکی مادري براي این صفت بر اساس مناسب
) در گوسفند قزل 2010) در گوسفند منز و بانه و همکاران (2007وسیله گیزاو و همکاران ( شده به

پذیري مستقیم به نیستند. وراثتمهم هاي بعد از شیرگیري  وزنه اثرات ژنتیکی مادري روي نشان داد ک
باشد. این مقدار می 23/0 ±02/0ماهگی  ترین مدل براي وزن ششدست آمده بر اساس مناسب

) براي گوسفند مالپورا، 2010پذیري برآورد شده با مقادیر محاسبه شده توسط گوان و همکاران ( وراثت
) 2010دیک است. لطفی و همکاران (نز 26/0) براي گوسفند کردي 2012و شکرالهی و زندیه ( 27/0

) براي گوسفند مغانی، محمدي و همکاران 2010زاده و اردالن (حسینبراي گوسفند آرمان، قوي
) براي گوسفند عربی و عباسی و همکاران 2012) براي گوسفند سنجابی، شکرالهی و بانه (2010(
، 14/0، 14/0ترتیب  ماهگی را بهپذیري مستقیم وزن شش) براي گوسفند بلوچی مقدار وراثت2012(

باشند. میرائی برآورد نمودند که کمتر از میزان برآورد شده در این پژوهش می 06/0و  14/0، 09/0
) مقدار 2009) و اوزدر و همکاران (2008)، مختاري و همکاران (2007آشتیانی و همکاران (

، کرمانی و مرینوي ترکی بیشتر از ماهگی را براي گوسفندان سنگسريپذیري مستقیم وزن شش تثورا
ترتیب برابر  مقدار محاسبه شده در این تحقیق برآورد نمودند. مقادیر برآورد شده توسط این محققین به

برآورد شد.  29/0 ±03/0پذیري مستقیم وزن نه ماهگی برابرمقدار وراثت است. 31/0و  32/0، 49/0
) براي 2010زاده و اردالن (حسینشده توسط قوي گزارش مقدارپذیري در دامنه این مقدار وراثت

) در گوسفند 2007محاسبه نمودند. میرائی آشتیانی و همکاران ( 31/0گوسفند مغانی بوده که 
) در گوسفند 2010) در گوسفند کرمانی، محمدي و همکاران (2008سنگسري، مختاري و همکاران (

) در گوسفند کردي 2012را و شکرالهی و زندیه () در گوسفند مالپو2010سنجابی، گوان و همکاران (
گزارش نمودند  09/0و  15/0، 19/0، 03/0، 08/0ترتیب برابر  پذیري وزن نه ماهگی را به مقادیر وراثت

  باشند. برآورد شده در این پژوهش کمتر میکه این مقادیر از مقدار 
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  بختیاري در گوسفند لريبرآورد اجزاء (کو)واریانس و پارامترهاي ژنتیکی صفات رشد بعد از شیرگیري   -4جدول
 صفت اجزاء/مدل 1مدل  2مدل  3مدل  4مدل  5مدل  6مدل 
09/6  22/6  05/6  17/6  58/7  54/9  σ2

a  
18/1  21/1  53/1  58/1  --- --- σ2

m  
92/0  94/0  --- --- 7/1  --- σ2

pe  
83/23  77/23  21/24  16/24  20/23  42/23  σ2

e  
69/32  69/32  83/32  84/32  48/32  96/32  σ2

p  ماهگی 6وزن 
0/19±0/031 0/19±0/03 0/18±0/029 0/19±0/032 0/23±0/029 0/29±0/029 h2

a  
0/04±0/015 0/04±0/013 0/05±0/014 0/05±0/014 --- --- h2

m  
22/0  21/0  22/0  21/0  0/23 0/29 h2

t  
27/0  --- 36/0  --- --- --- σam  

 --- ---  --- --- --- --- ram  
0/03±0/016 0/03±0/016 --- --- 0/05±0/013 --- c2  

60/7  69/7  55/7  64/7  01/9  43/9  σ2
a  

10/1  13/1  20/1  23/1  --- --- σ2
m  

38/0  39/0  --- --- 65/0  --- σ2
pe  

80/20  76/20  02/21  98/20  49/20  79/20  σ2
e  

31/30  31/30  29/30  29/30  15/30  23/30  σ2
p  ماهگی 9وزن 

0/25±0/042 0/25±0/039 0/25±0/042 0/25±0/039 0/29±0/037 31/0 ±0/036 h2
a  

0/04±0/019 0/04±0/017 0/04±0/017 0/04±0/016 --- --- h2
m  

28/0  27/0  28/0  27/0  0/29 31/0  h2
t  

16/0  --- 19/0  --- --- --- σam  
1 ---  --- --- --- --- ram  

0/01±0/021 0/01±0/021 --- --- 0/02±0/018 --- c2  
15/11 26/11 14/11 24/11 02/13 99/12 σ2

a  
20/1 22/1 31/1 33/1 --- --- σ2

m  
19/0 20/0 --- --- 22/0 --- σ2

pe  
85/20 81/20 96/20 92/20 58/20 78/20 σ2

e  
90/33 90/33 84/33 84/33 83/33 76/33 σ2

p سالگی یک وزن 
33/0 ± 04/0  33/0 ± 04/0  33/0 ± 04/0  33/0 ± 04/0  38/0 ±0/039 0/38±0/038 h2

a  
03/0 ± 018/0  03/0 ± 019/0  04/0 ± 016/0  04/0 ± 016/0  --- --- h2

m  
35/0 35/0 35/0 35/0 38/0 38/0  h2

t  
15/0 --- 13/0 --- --- --- σam  

 --- ---  --- --- --- --- ram  
006/0 ± 022/0  006/0 ± 021/0  --- --- 006/0 ± 018/0  --- c2  
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با مقدار گزارش شده توسط اوزدر  )38/0 ±03/0( سالگی در این پژوهشپذیري وزن یک راثتمقدار و
محاسبه نمودند، مشابه  38/0) براي وزن یکسالگی در گوسفند مرینوي ترکی که 2009و همکاران (

) در گوسفند 2005یکسالگی توسط اوزکان و همکاران ( پذیري وزن بود. مقادیر گزارش شده وراثت
) 2008) در گوسفند سنگسري، مختاري و همکاران (2007ی آشتیانی و همکاران (ئمرینوي ترکی، میرا

) در 2010) در گوسفند ساکیز، محمدي و همکاران (2009یهان و همکاران (سدر گوسفند کرمانی، 
) در 2011) در گوسفند مغانی، جیانگ و همکاران (2010گوسفند سنجابی، جعفراوغلی و همکاران (

) در گوسفند کردي، کمتر از مقدار 2012گوسفند مرینوي پشم ظریف چینی و شکرالهی و زندیه (
ترتیب برابر  پذیري گزارش شده توسط این محققین به ه در این پژوهش بود. مقدار وراثتمحاسبه شد

پذیري  تفاوت موجود در برآوردهاي وراثت بود. 12/0و  23/0، 17/0، 11/0، 14/0، 15/0، 10/0، 25/0
به نوع مدل مورد استفاده براي هاي مختلف،  بدن در سنین مختلف در پژوهشمستقیم و مادري وزن 

واریانس، تفاوت در مدیریت  يآنالیز، نژاد گوسفند، ساختار و حجم اطالعات موجود براي برآورد اجزا
  ).2000هاي اصالح نژادي متفاوت بستگی دارد (الفادیلی و همکاران،  مههاي مختلف و اعمال برنا گله
  

  گیري نتیجه
گیري گیبس در آنالیز آماري بیزي توانست برآوردهاي مورد انتظار، براي پارامترها را در  نمونه  

ها و تعداد کم  ه نماید. استفاده از این روش زمانی که محقق از نرمال بودن دادهیمحدوده معقول ارا
هاي روش بیزین چون میزان  تواند مفید باشد. همچنین پاسخ رکوردهاي مورد نظر نگران است، می

ها به خوبی انتخاب شوند، این  فرض تر هستند. اگر پیش بینی کمتري دارند، واقعی خطاي پیشواریانس 
هاي بیشتري  سیکلکه از  دهد. در صورتی مفید برآوردهاي بیزین بیشتر خود را نشان می ویژگی
از  يبرآوردهاي معتبر، استفاده کنیم و تعداد کمی از نمونه ها را حذف نماییمگیري گیبس  نمونه

ر از تر و معتبرت رسد نتایج حاصل از روش بیزي دقیق . بنابراین به نظر میدست خواهد آمد بهپارمترها 
صفات رشد در سنین اولیه (قبل از شیرگیري) نشان داد که  دست آمده بهنتایج هاي دیگر باشد.  روش

نسبت به صفات رشد در سنین باالتر، بیشتر تحت تأثیر عوامل ژنتیکی افزایشی مادري قرار دارند و با 
، مادر به بره وابستگی کاهش علت  به سن افزایش افزایش سن از اهمیت این اثر کاسته شده است. با

 واریانس به مادري دائمی محیطی واریانس نسبت و دهش کم فنوتیپی واریانس در مادري اثرات سهم
پس عدم در نظر گرفتن  کند که نتایج این پژوهش بدین صورت بوده است. می پیدا کاهش هم فنوتیپی
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رشد اولیه باعث اریبی در برآوردها شده و در نهایت پاسخ به  اثرات مادري بخصوص در صفات
  ثیر قرار خواهد داد.أانتخاب را تحت ت

  
  سپاسگزاري

شهرستان شهرکرد، جهت  بختیارينژاد گوسفند لريولین محترم ایستگاه پرورش و اصالحؤاز مس  
  آوري داده، براي انجام این پژوهش کمال سپاسگزاري را دارم.  جمع
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Abstract 
 The object of this study was to estimate (co)variance components and genetic 
and environmental parameters for body weights at different ages in Lori-Bakhtiari 
sheep using a Bayesian approach.In this study, pedigree information and birth 
weight, one month weight, weaning weight, 6 month weight, 9 months weight and 
12 months weight, of 7697 lambs from the 291 rams and 2097 ewes were  used. 
The data was collected in Shahrekord sheep breeding station (sholi) during 1989- 
2011. The SAS statistical software was used to determine the effect of 
environmental factors, and MTGSAM software via Gibbs sampling was applied to 
estimate genetic parameters. Environmental factors like birth year, sex, type of 
birth and age of mother on lambing time had significant effect on traits, which 
included in the model as fix effects. Animal’s age at weighting day was introduced 
to the model as covariate. Using best chosen model, the direct heritability for birth 
weight, one-month, weaning weight, 6 months weight, 9 months weight and 12 
months weight were respectively obtained as follows: 0.33±0.03, 0.11±0.02, 
0.15±0.02, 0.23±0.02, 0.29±0.03 and 0.38±0.03. Gibbs sampling in Bayesian 
statistical analysis could provide reasonable range expected estimations for 
parameters. The results showed that growth traits more are influenced by mother’s 
genetic factors in the early of age. With increasing age, due to decreases 
dependence to her mother, the significance of this effect is reduced. The lower to 
moderate estimates of direct heritability for growth at different ages, obtained in 
this survey indicate that selection for these traits will be lead to lower to moderate 
genetic improvement. 
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