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در نشخواركنندگان نشريه پژوهش  

9313، سوم، شماره دومجلد     
http://ejrr.gau.ac.ir 

 

 ژنتيكي صفات رشد در گوسفند نژاد مغاني با استفاده  پارامترهایبرآورد 

 از مدل تابعيت تصادفي
 

   3طرالن فرهوش و 2، بهزاد همتی1ابوالقاسم لواف*
 واحد کرج، نشگاه آزاد اسالمیداطبیعی دانشکده کشاورزی و منابع ،گروه علوم دامی استادیار2 و دانشیار1

 واحد شبستر دانشکده کشاورزی و دامپزشکی دانشگاه آزاد اسالمی ،گروه علوم دامی مربی3 
 33/8/23؛ تاریخ پذیرش: 2/8/22تاریخ دریافت: 

 چکيده

 12388از  ،ژنتیکی صفات وزن بدن با استفاده از مدل تابعیت تصادفی پارامترهایبرآورد  منظور به
 1331های سال طی شده یآورجمعگوسفند نژاد مغانی  رأس 3313وزن مربوط به  روز آزمونرکورد 

فصل  -الس. واقع در استان اردبیل استفاده گردید ،دشت مغانجعفرآباد در ایستگاه تحقیقاتی ، 1388تا 
عوامل ثابت  عنوانبهنوع تولد و شکم زایش مادر ، جنس بره، فصل تولد -سال، رکوردگیری

ر متغیرهای کمکی د عنوانبهو سن مادر هنگام زایش بره و سن بره هنگام رکوردگیری  شدهیبنددسته
یکی افزایشی اثر ژنت، دل شامل اثر ژنتیکی افزایشی مستقیمعوامل تصادفی موجود در م. نظر گرفته شدند

برای دو اثر  دو با درجه برازش شماره نهمدل . ندمستقیم و اثر باقیمانده بوداثر محیطی دائمی ، مادری
مدل  نیترمناسب عنوانبهپارامتر  21و با تعداد  برای اثر محیطی دائمی چهارژنتیکی و درجه برازش 

روزگی  333و  233، 183، 23پذیری با این مدل برای وزن تولد و وزن بدن در سنین وراثت. معرفی شد
 ،پذیری مستقیمنتایج نشان داد که وراثت. برآورد شد 321/3و  313/3، 330/3، 332/3، 332/3ترتیب به

همزمان با افزایش  آن از پس و رسیدروزگی به حداقل مقدار خود  23و در سن  افتهیکاهشپس از تولد 
ن با باال رفتن س و سپس تداشگیری چشمکاهش ، پذیری مادری بعد از تولدوراثت. یافتافزایش ، سن
روزگی  333و  233ین وزن ب همبستگیمقدار حداکثر . افزایش یافت ،روزگی با نوسان اندکی 333تا 
 . کاهش یافت، افزایش سن موازات بهی ژنتیکی و فنوتیپی هامیزان همبستگیدر اکثر موارد . آمد دستبه

 

 . گوسفند مغانی، وزن بدن، پارامترهای ژنتیکی، تابعیت تصادفی: هاي كليديواژه

                                                             
 ynm.lavvaf@yahoo.coma  نویسنده مسئول:*

 

mailto:aynm.lavvaf@yahoo.com
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 مقدمه

متغیر که ساختار مدلی است ، های تکرار شده در سنین مختلفیك مدل مناسب برای تجزیه داده

. (2330، منظور گردند )مرود نیاز مورددر برآورد پارامترهای ژنتیکی ، در طول زمانمیانگین و کواریانس 

در گاو شیری پیشنهاد  روز آزمونرکوردهای تجزیه ا برای ر 1( مدل تابعیت تصادفی1221شفر و دکرز )

در طول زمان در محاسبات در نظر گرفته  تکرار شدههای نمودند که در این مدل ساختار کواریانس داده

از توابع ، (1221) کریك پاتریك و تامپسون و( 1223همزمان کریك پاتریك و همکاران ). شودمی

های در زمان استفاده کردند و برای تشریح مدل مزبور از داده تکرار شدههای برای آنالیز داده 2کواریانس

واریانس دهد تغییرات مدل تابعیت تصادفی به محقق اجازه می. مربوط به صفات رشد استفاده نمودند

 ،ژنتیکی را نسبت به زمان بررسی نماید و افراد را بر اساس الگوی این تغییرات انتخاب نماید )شفر

های ه مدلنسبت باستفاده از مدل تابعیت تصادفی با ، ژنتیکی صفات تحلیل و تجزیهامروزه . (2331

ور امکان منظ، آوردن وزن در یك سن خاص دستبهرکوردها برای  عدم نیاز به تصحیح دلیله حیوانی ب

 ؛2332، دکرز ؛1282، آماری )میر تحلیل و تجزیهرکوردگیری در  روز هرنمودن اثر محیطی خاص برای 

و  یکاهش فاصله نسل، هاها در سنین پایین و یا انتخاب دامبینی ارزش اصالحی دامپیش، (2331، میر

بینی ارزش اصالحی به دلیل افزایش تعداد پیشچنین همافزایش دقت برآورد پارامترهای ژنتیکی و 

، )اسوالو دارای مزیت فراوان بوده و رو به گسترش است ،های حیوانینسبت به مدل هر حیوانرکورد 

پارامترهای ژنتیکی صفات های اخیر در ارتباط با برآورد در سال. (2331، فر و همکارانفرهنگ ؛1228

 و برودرستون لویس. است گرفتهانجاممطالعاتی در گوسفند ، وزن بدن با استفاده از مدل تابعیت تصادفی

دان در وزن بدن گوسفن ( در برآورد پارامترهای ژنتیکی و محیطی دائمی صفت رشد با استفاده از2332)

کواریانس بین رکوردهای وزن در سنین مختلف ( در بررسی 2331) فیشر و همکاران، سنین مختلف

در برآورد  (2333( و صفایی و همکاران )2331) عباسی و همکاران، 3پول دورست نژاد گوسفند

( در 2333) مولینا و همکاران، پارامترهای ژنتیکی صفت وزن بدن گوسفند بلوچی در سنین مختلف

 غفوری کسبی و همکاران، ماه اول زندگی 3ی مرینوی اسپانیایی در ط نژاد تعیین منحنی رشد گوسفند

مهربان در محدوده سنی بسیار وسیع و برآورد  نژاد ( در بررسی کواریانس بین وزن بدن گوسفند2338)

                                                             
1- Random Regression Model 

2- Covariance Functions 

3- Poll Dorset 
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پارامترهای ( در برآورد 2313) و همکاران الیویرا، اثرات ژنتیك افزایشی و محیطی مستقیم و مادری

در برآورد پارامترهای  (2313) ندایی و همکارانو  1سانتا اینس نژاد فندسژنتیکی صفات رشد در گو

سنگسری همگی از روش رگرسیون تصادفی استفاده نموده و در بیان نژاد ژنتیکی وزن بدن در گوسفند 

گزارش ، برآورد ترقدیمی هایروشرا نسبت به تر این روش پذیری بیشقت باالتر و انعطافدنتایج خود 

که با استفاده از رکوردهای روز آزمون وزن بدن با روش تابعیت  داین بواز تحقیق حاضر  هدف. نمودند

 . مغانی حاصل شودنژاد ژنتیکی صفات رشد گوسفند  از پارامترهایتری برآورد دقیق، تصادفی

 

 هامواد و روش
از  در این تحقیق شامل رکوردهای روز آزمون مربوط به صفات وزن بدن استفاده مورداطالعات 

که از دفاتر ثبت  بودند1388تا  1331های طی سال شدهآوریجمع ،گوسفند مغانی سالگییكتولد تا 

های داده ود.ب شده استخراج ،ع در استان اردبیلواقگوسفند مغانی جعفرآباد اصالح نژاد اطالعات ایستگاه 

، پ تولدتی، داده عواملی شامل جنس بره فایل بر اساس. ایستگاه مورد ویرایش قرار گرفتند شدهثبت

ر و سن ماد شدهبندیدستهعوامل ثابت  عنوانبهفصل تولد  -فصل رکورد و سال -سال، شکم زایش مادر

در نظر گرفته  ،از برازش مدل کمکی پسمتغیرهای  عنوانبهکشی هنگام زایش و سن بره هنگام وزن

 تحلیل و تجزیه 3میانگین اطالعاتالگوریتم و با استفاده از  2ملیر.اف.دیافزار نرم وسیلهبهها داده. شدند

برای برآورد  استفاده موردمدل آماری . برآورد شدند 13-8معیار همگرایی با  نظر موردشدند و پارامترهای 

 : پارامترها عبارت بود از

Yijfdkm =  YSRi + YSBj + Sf + Ld + Pk + ∑ bn

2

n=0

( Ageijfdkm )n

+ ∑ βm

4

m=0

ϕm(a∗
ijfdkm) + ∑ αpm

ka−1

m=0

ϕm(a∗
ijfdkm)

+ ∑ γpm

km−1

m=0

ϕm(a∗
ijfdkm) + ∑ ρp

kq−1

m=0

ϕm(a∗
ijfdkm) + εijfdkm  

                                                             
1- Santa Ines 

2- DFREML 

3- AI-REML 
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فصل  -امین سالi اثر ثابت : YSRi، هر یك از رکوردهای روز آزمون وزن: Yijfdkm لدر این مد

امین تیپ  d اثر ثابت:  Ld، امین جنس بره fاثر ثابت : 𝑆f، فصل تولد -امین سال jاثر : YSBj، رکوردگیری

: β𝑚، امین ضریب تابعیت برای سن زایش میش bn:n، امین شکم زایش مادر k اثر ثابت: Pk، تولد بره

m امین ضریب تابعیت ثابت برای سن رکوردبرداری، 𝛼
𝑝𝑚

 ،γpm ،ρpm : به ترتیب شاملm  امین ضریب

 pط به ژنتیکی افزایشی مادری و محیطی دائمی مستقیم مربو، افزایشی مستقیمتابعیت تصادفی ژنتیکی 

∗a، اثر تصادفی باقیمانده :εijfdkm، امین حیوان
ijdkm: ( که از 1تا  -1سن استاندارد شده در دامنه )+

∗a طریق فرمول
ijfdkm = −1 +

2(t−tmin)

tmax−tmin
 tmin، یك از سنین رکوردگیری هر: tکه در این فرمول  

، سن مادر هنگام زایش بره: Ageijfdkm، سن رکوردگیری ترینبزرگ: tmax، گیریدکوچکترین سن رکور

 ϕm(a∗
ijfdkm) :m و برداریای لژاندر از سن رکوردامین چند جمله kq،km،kα : به ترتیب درجات

 . باشند یمستقیم میدائژنتیکی افزایشی مادری و محیطی ، برازش توابع واریانس ژنتیکی افزایشی مستقیم

 : از استعبارت  فرم ماتریسی معادله مدل

Y =  βX + Z1 α + Z2 γ + Z 3 ρ + ε 

ترتیب به:  ρو α ،γ، پاسخ برای عوامل ثابت بردار: β، بردار رکوردهای روز آزمون وزن: Y در این مدل

ی مستقیم مادری ژنتیکی افزایش، بردارهای ضرایب تابعیت تصادفی برای اثرات ژنتیکی افزایشی مستقیم

عوامل ، های طرح برای عوامل ثابتماتریس ترتیببه: 3Z و 2Z و  1Z و Χ، دائمی مستقیمو محیطی 

تصادفی بردار اثرات : ε و دائمی مستقیمژنتیکی افزایشی مادری و محیطی ، ژنتیکی افزایشی مستقیم

 . باقیمانده بودند

از نظر نوع  شده گرفته های در نظرمدل. ها برازش شدندبرای داده (1)جدول در مجموع دوازده مدل

. اختالف داشتند ،های استفاده شده برای این اثراتایاثرات موجود در مدل و درجه برازش چندجمله

در شش مدل اول اثرات . ها اثرات باقیمانده به صورت نامتجانس در نظر گرفته شدندمدل در تمامی

ود ولی در و اثر باقیمانده ب دائمی مستقیماثر محیطی ، ر مدل تنها اثر ژنتیکی مستقیمتصادفی موجود د

تم داشتن لگاری، معیار انتخاب مدل برتر. های بعدی اثر ژنتیکی مادری نیز به مدل اضافه گردیدمدل
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 هاآن هایبود که فرمول 2معیار اطالعات بیزیو  1معیار اطالعات آکایكو ارزش کم برای  درستنمایی باال

 : زیر است صورتبه  هاآن

log 2- = معیار اطالعات آکایك L + 2p 

log 2- = معیار اطالعات بیزی L + p log(n − x) 

. دندهتعداد سطوح عوامل ثابت را نشان می: xتعداد رکوردها و : n، تعداد پارامترها: p، در این رابطه

لژاندر برای  ایچندجملهدرجه برازش  kآید که در آن می به دستزیر رابطه تعداد پارامترها از طریق 

 . (1223، پاتریك و همکاران)کریك دهداثرات تصادفی را نشان می

p =
k(k + 1)

2
 

 اطالعات بیزی میزان معیارباشد و مدلی که دارای کمترین می اطالعات بیزی معیارمعیار،  ترینکامل

 . برترین مدل تعیین شد عنوان به، بود

 

 نتايج و بحث

معیار های نمایی مربوطه و ارزشلگاریتم درست که ها برازش شدنددوازده مدل برای داده طورکلیبه

، در شش مدل نخست. است شده ارائه 1در جدول  هامدل بیزی اینمعیار اطالعات و  اطالعات آکایك

ائمی مستقیم دشامل اثر ژنتیکی مستقیم و اثر محیطی ، اثرات تصادفی موجود در مدل غیر از اثر باقیمانده

 . بود

 را بهبود داد. با افزودن اثر ژنتیکی افزایش درجه برازش برای این دو اثر، مقدار معیار اطالعات بیزی

مادری به اثرات موجود در مدل، مقدار معیار اطالعات بیزی نیز بهبود پیدا کرد. افزایش درجات برازش 

رجه باالتر، نتیجه مطلوبی نداشت ولی افزایش د یا سهبه دو اثرات ژنتیکی مستقیم و ژنتیکی مادری از 

، مطلوب بود. این در حالی است که افزایش به چهاربه  دوبرازش برای اثر محیطی دائمی مستقیم از 

دهد افزایش درجه برازش که نشان میگردد می موجب افزایش معیار اطالعات بیزی ،چهارباالتر از درجه 

انتخاب شد که دارای درجه  شماره نهساس معیار اطالعات بیزی، مدل بر ا نهایت مناسب نبوده است. در

                                                             
1- Akaike Information Criterion (AIC( 
2- Schwartz-Bayesian Information Criterion (BIC) 
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ستقیم م برای اثر محیطی دائمی چهاربرای اثر ژنتیکی مستقیم و ژنتیکی مادری و درجه برازش  دوبرازش 

 پارامتر بوده است.  21بود و تعداد پارامترهای برآورد شده با این مدل 

 
 هاتوابع كواريانس و توصيف آنهاي مختلف براي برازش مدل -1 جدول

 ka km kq p مدل
لگاریتم 

 درستنمایی

)لگاریتم  -2

 درستنمایی(

معیار اطالعات 

 آکایك

اطالعات معیار

 بیزی

1 2 3 2 11 8/23132- 03/02832 03/02231 31/02288 

2 2 3 3 11 38/20232- 30/03138 30/03033 82/03313 

3 3 3 3 13 13/20221- 23/03112 23/03133 31/03313 

1 1 3 1 20 -38/20102 13/03318 13/03338 81/03031 

0 1 3 0 33 21/20133- 81/03330 81/03330 82/03031 

3 0 3 0 30 32/20331- 32/03122 32/03122 31/03131 

3 2 2 2 11 23/23300- 22/02311 22/02332 33/02803 

8 2 2 3 13 20/20103- 01/03333 01/03333 20/03128 

2 2 2 1 21 23/20113- 21/03221 21/03221 12/03122 

13 3 3 3 23 30/20132- 22/03230 22/03311 21/03122 

11 3 3 0 32 38/20338- 33/03133 33/03233 03/03102 

12 1 1 1 30 21/20333- 83/03111 83/03211 22/03183 

kq , km , ka دائمی ی ژنتیکی افزایشی مادری و محیط، افزایشی مستقیم ژنتیکی ات برازش توابع کواریانسترتیب درجبه

 . باشندمی مستقیم

 

عنوان بخشی از اثرات مدل، سازی اثر مادری به( نتیجه گرفتند که مدل2332لویس و برودراستون )

حذف اثر مادری از مدل منجر شد که واریانس ژنتیکی مستقیم افزایش یابد و  .برازش مدل را بهبود داد

مشاهده  ،(2338غفوری کسبی و همکاران )را در پی داشته است.  پذیریوراثتدرنتیجه برآوردهای باالی 

 نمایی راداری لگاریتم درستمعنی طورسازی آنالیزها بهنمودند که وجود اثر ژنتیکی مادری برای مدل

 ها اشاره داشت. به اهمیت اثر ژنتیکی مادری روی وزن برهاین امر  که افزایش داد

)کواریانس( ضرایب تابعیت تصادفی و  برآوردهای ماتریس واریانس: ضرايب تابعيت تصادفي

واریانس ، واریانس ترینبزرگ، برای هر سه اثر. است شده ارائه 2در جدول  2شماره های مدل همبستگی

مثبت  و دو برای هر سه اثر یك درجههمبستگی میان ضرایب تابعیت  بوده و یك درجهضرایب تابعیت 
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همبستگی . شت( مطابقت دا2338( و غفوری کسبی و همکاران )2331بود که با نتایج فیشر و همکاران )

، تغییر ژنتیکی بزرگ 1ویژهدو و سه برای اثر محیطی دائمی منفی بود. مقادیر  بین ضریب تابعیت درجه

تواند از طریق انتخاب بهبود دهد که میای برای اعمال تغییرات در منحنی رشد را نشان میمالحظهقابل

دهد که روند تغییر آهسته خواهد بود که مقادیر ویژه کوچك یا صفر نشان می صورتی یابد، در

 (.1223پاتریك و همکاران، )کریك
 

 ها )باالي قطر: مقادير همبستگي(اريانس )كواريانس( ضرايب تابعيت تصادفي و همبستگي بين آنهاي ومؤلفه -2جدول 

 ضرایب تابعیت تصادفی
 ویژه مقدار

3 1 2 3 

KA     

11/3  20/3    33/3  

23/3  13/3    31/3  

KM     

3/1  20/3    08/1  

02/3  33/3    32/3  

KQ     

13/33  32/3  22/3-  18/3  01/33  

33/0  33/3  03/3-  30/3-  13/2  

81/3-  - 33/1  30/2  23/3-  33/3  

31/3  32/3-  28/3  03/3  3333/3  

 kA،  kMو kQ کواریانس( ضرایب تابعیت تصادفی ژنتیکی افزایشی مستقیم، ژنتیکی  های واریانسترتیب ماتریسبه(

 .افزایشی مادری و محیطی دائمی مستقیم

 

رقم بزرگی بود که بیانگر این مطلب است که نسبت   kQوkA ، kM های ویژه ماتریسمقدار اولین 
تواند از طریق اولین ویژه توابع هر تابع کواریانس توضیح درصد( می 28-23باالیی از واریانس کل )

تواند از طریق درصد از واریانس کل می 82-21( گزارش نمودند که 2331داده شود. فیشر و همکاران )
 20-28میزان  (2338غفوری کسبی و همکاران )کواریانس توضیح داده شود.  اولین ویژه توابع هر تابع

بردارهای ماتریس کواریانس ژنتیکی  ویژه درصد را گزارش نمودند. مقادیر ویژه توابعی که از مقادیر

                                                             
1- Eigen Value 
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و همکاران، پاتریك کیركشوند، بیانگر اطالعات مربوط به اثر انتخاب بر مقدار رشد هستند )برآورد می

دهد امکان توان با کمك دومین ویژه توضیح داد که نشان می(. بخش کوچکی از واریانس را می1223

 (.2331لحاظ ژنتیکی بسیار کم است )فیشر و همکاران،  تغییر الگوهای رشد از

 2مقادیر برآورد شده اجزای کواریانس هر اثر تصادفی را توسط مدل  1شکل : برآورد اجزاي واريانس

روزگی روندی افزایشی داشت.  333واریانس ژنتیکی افزایشی مستقیم از تولد تا سن دهد. نشان می
غفوری کسبی و  ( و2333(، صفایی و همکاران )2331(، فیشر و همکاران )2332لویس و برودراستون )

 نیز الگوی مشابهی را برای تغییر واریانس ژنتیکی افزایشی مستقیم گزارش نمودند. (2338همکاران )
  

  

  
هاي ژنتيكي افزايشي مستقيم، ژنتيكي افزايشي مادري، محيطي دائمي مستقيم، فنوتيپي و روند تغيير واريانس -1شكل 

 .باقيمانده
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هاي ژنتيكي افزايشي مستقيم، ژنتيكي افزايشي مادري، محيطي دائمي مستقيم، فنوتيپي روند تغيير واريانس -1شكل ادامه 

 باقيماندهو 

 

کاریوکی روزگی روند افزایشی را دنبال کرده است.  333واریانس ژنتیکی افزایشی مادری از تولد تا 

 383الی  23( گزارش نمودند که مقدار واریانس ژنتیکی افزایشی مادری از سن 2313و همکاران )

روزگی روندی افزایشی را نشان داده و مقدار تغییرات در افزایش این واریانس کمتر از تغییرات 

آمده دستتوان بیان نمود که روند افزایشی بهیمشده در واریانس ژنتیکی افزایشی مستقیم بود. مشاهده

ین قبل ها به خصوص در سنتأثیرگذار اثرات مادری بر صفات رشد برهماهیت  به سببدر تحقیق حاضر 

(. اما 1222، د )میرباشنیز می انتقال به سنین پس از شیرگیریکه از این طریق قابل باشداز شیرگیری 

ارش کردند که واریانس ژنتیکی مادری بعد از تولد تا حداکثر سن گز (2338غفوری کسبی و همکاران )

( 2333صفایی و همکاران )که ی صورت آن کاهش پیدا کرد. در از روزگی افزایش یافت و بعد 103

تر بود و با افزایش سن، خصوصاً سنین بعد از گزارش نمودند که واریانس مادری در اوایل زندگی بیش

 شیرگیری کاهش یافت. 

 333( مشاهده کردند که واریانس محیطی دائمی مستقیم پس از تولد تا سن 2331یشر و همکاران )ف

( مشاهده نمودند که این 2313روزگی افزایش یافت و سپس کاهش پیدا کرد. الیویرا و همکاران )

بال نمود. دنازاین سن، روند افزایشی را تا پایان دوره روزگی تقریباً ثابت بود و پس 103واریانس تا سن 

آن را گزارش  از روزگی و افزایش پس 103( کاهش این واریانس را تا سن 2331عباسی و همکاران )

روزگی کاهش  233روزگی افزایش یافت ولی در سن  183ز زمان تولد تا ا نمودند. واریانس باقیمانده

نتایج مطالعات عباسی ترین مقدار خود رسید که با روزگی به بیش 333و نزدیك صفر شد ولی در سن 
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که بیان نمودند که  ،(2338( و غفوری کسبی و همکاران )2331(، فیشر و همکاران )2331و همکاران )

این واریانس روند افزایشی را بدون کاهش طی کرده است، متفاوت است. واریانس فنوتیپی از تولد تا 

 333ا کرد و مجدداً در سن روزگی اندکی کاهش پید 233 روزگی افزایش یافت و در سن 183سن 

روزگی، به تبعیت از  233توان بیان نمود که کاهش واریانس فنوتیپی در سن روزگی افزایش یافت. می

(، روند افزایشی واریانس فنوتیپی را بدون کاهش 2313باشد. الیویرا و همکاران )واریانس باقیمانده می

روزگی و  133( کاهش واریانس فنوتیپی در سن 2331)فیشر و همکاران تا پایان دوره گزارش نمودند. 

 ازآن را گزارش کردند.افزایش مجدد پس

آن تا  از ترین مقدار خود رسید و پسروزگی کاهش یافت و به کم 23پذیری مستقیم در سن وراثت

عه پذیری در مطالکلی مقادیر وراثت طور به  (.2روزگی روند افزایشی را ادامه داد )شکل  333سن 

روزگی و افزایش مجدد آن تا  23پذیری در سن (. روند کاهش وراثت332/3-33/3حاضر پایین بود )

( و الیویرا و همکاران 2313(، ندایی و همکاران )2311پایان دوره با نتایج مطالعات رشیدی و همکاران )

، اینسفند نژاد سانتاطالعه خود روی گوس( در م2313(، مطابقت داشته است. الیویرا و همکاران )2313)

، 12/3، 21/3ترتیب روزگی، به 111و  203، 103، 03پذیری مستقیم را برای وزن تولد، مقدار وراثت

پذیری مستقیم در سن ( نیز کاهش وراثت2313به دست آوردند. ندایی و همکاران ) 23/3و  81/3، 11/3

( روی گوسفند نژاد دورست پول 2331)آن را گزارش نمودند. فیشر و همکاران  از و افزایش پس 23

افته است. ی پذیری مستقیم با افزایش سن رکوردگیری افزایشمطالعه نمودند و مشاهده کردند که وراثت

روزگی دوباره  10پذیری مستقیم پس از کاهش در ( گزارش نمودند که وراثت2333مولینا و همکاران )

روزگی،  103گزارش نمودند که با افزایش سن تا ( 2331یافته است. عباسی و همکاران )افزایش

یابد. البته در مطالعه فوق، تنها دو اثر ژنتیکی مستقیم و آن کاهش می از پذیری افزایش و پسوراثت

 شده بود و اثر مادری در نظر گرفته نشده بود.  محیطی دائمی مستقیم در نظر گرفته
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 تقيم و مس مادريپذيري برآوردهاي وراثت -2شكل

 

پذیری را برای سنین باال ناشی از کاهش سایر اجزای ( افزایش وراثت2331فیشر و همکاران )

های ناشی از اثرات مادری در سنین باالتر و پراکنده بودن ساختار اطالعات واریانس خصوصبهواریانس 

ری گیتولد کاهش چشمپذیری مادری پس از و کاهش رکوردها برای سنین پایانی ذکر نمودند. وراثت

دهد روزگی با باال رفتن سن افزایش یافت. اکثر مطالعات نشان می 333داشته و سپس با نوسان اندکی تا 

بیان  ،(2338یابد. غفوری کسبی و همکاران )روزگی کاهش می 233پذیری مادری پس از سن که وراثت

روزگی  233تدریج تا یافته و سپس بهروزگی افزایش 123پذیری مادری از تولد تا نمودند که وراثت

پذیری مادری کاهش وراثت، ( روی بزهای مرخز2313کاهش پیدا کرد. در مطالعه رسولی و همکاران )

پذیری ( افزایش وراثت2333روزگی مشاهده شد. مولینا و همکاران ) 33پس از یك افزایش تا سن 

( گزارش 2313نمودند. ندایی و همکاران ) آن را گزارش از روزگی و کاهش پس 10مادری را تا سن 

 32/3پذیری مستقیم از یابد. دامنه وراثتروزگی کاهش می 183پذیری مادری از تولد تا کردند که وراثت

 بوده است. 38/3تا  31/3پذیری مادری از و وراثت 33/3تا 

ممکن . توان بیان نمودمی پذیری در این مطالعه برخی دالیل رادر ارتباط با پایین بودن میزان وراثت

در ایجاد تنوع بین رکوردها )واریانس فنوتیپی(  دائمی حیوانسهم اثرات ژنتیکی و اثر محیطی  است

، هتغییرات در سیستم تغذیاز قبیل مانده ناشی از تغییرات مدیریتی و سهم بیشتر اثرات باقیناچیز بوده 

. باشدمی سال 10در طی  رکوردها در سنین مختلفها و ثبت غیردقیق تغییر در سن از شیرگیری بره

 ( در مورد اوزان2332با نتایج بوجنانت و خانساری )، پذیری حاصل در این مطالعهمقادیر پایین وراثت
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که علت اصلی این برآورد  دریافتندخود  این افراد در بررسی. مطابقت داشت 1بدن گوسفند تیمادیت

 . باشدپرورش می تغیر یکنواخ شرایط، پایین

 نسبت واریانس محیطی دائمی به: به واريانس فنوتيپي و تكرارپذيري نسبت واريانس محيطي دائمي

به نسبت واریانس محیطی دائمی . است شده نشان داده 3واریانس فنوتیپی و تکرارپذیری در شکل 

روندی افزایشی را دنبال روزگی 233ازآن تا سن واریانس فنوتیپی پس از تولد کاهش یافت ولی پس

روزگی کاهش یافت و به  333روزگی رسید و سپس تا سن  233نمود و به حداکثر مقدار خود در 

به  ( افزایش نسبت واریانس محیطی دائمی2338غفوری کسبی و همکاران ). کمترین مقدار خود رسید

روزگی 233ازآن تا سن سروزگی نشان دادند و پ 183روزگی تا سن  33واریانس فنوتیپی را پس از 

( نسبت واریانس محیطی دائمی 2331در مطالعه فیشر و همکاران ). تقریباً در یك مقدار ثابت باقی ماند

روزگی  033آن تا سن  از روزگی افزایش پیدا نمود و پس 233روزگی تا  03به واریانس فنوتیپی از

به ( نسبت واریانس محیطی دائمی 2313طبق نتایج ندایی و همکاران ). روندی کاهشی داشته است

 . تدریج افزایش یافتروزگی به 333روزگی تا سن  23واریانس فنوتیپی بعد از 
 

  
برآورد نسبت واريانس محيطي دائمي به واريانس فنوتيپي و تكرارپذيري -3شكل   

 

به واریانس فنوتیپی از ( گزارش کردند که نسبت واریانس محیطی دائمی 2331عباسی و همکاران )

. روزگی روند افزایشی را دنبال نمود 333تا سن  ازآنپسروزگی روندی کاهشی و  103تولد تا سن 

در  11/3به واریانس فنوتیپی از  ( بیان کردند که نسبت واریانس محیطی دائمی2330و همکاران )آبگاز 

روزگی افزایش یافت  233در  13/3تا  تدریجبهسپس . روزگی کاهش پیدا کرد 23در  12/3زمان تولد تا 

                                                             
1- Timahdite 
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مقدار تکرارپذیری پس از تولد . روزگی( در همین محدوده عددی نوسان نمود303و تا پایان دوره )

روزگی به  333در وزن  در نهایتروزگی روند افزایشی داشت و 233تا سن  ازآنپسکاهش یافت ولی 

 . کمترین مقدار خود رسید

ها در سنین مختلف را نشان های ژنتیکی مستقیم و فنوتیپی بین وزنهمبستگی 3جدول : هاهمبستگي

های باالتر ها نسبت به همبستگی بین وزنهمبستگی ژنتیکی مستقیم بین وزن تولد و سایر وزن. دهدمی

و  ویسلنمایند )های متفاوتی وزن را کنترل میژن، این امر است که در سنین کم دهندهنشانپایین بود و 

 111و 231منفی بین وزن تولد و اوزان  ( همبستگی2313و همکاران ) الیویرا. (2332، برودراستون

 . روزگی را گزارش نمودند

نیز  یابد همبستگیها افزایش می( نتیجه گرفتند که وقتی فاصله بین وزن2331فیشر و همکاران )

 003روزگی( و آخرین سن ) 03سن ) یابد و بیان کردند که همبستگی ژنتیکی بین اولینکاهش می

های مشابه وزن در سنین دهد وزن در سنین پایین تحت کنترل ژنبود که نشان می 33/3روزگی(، برابر 

همبستگی ژنتیکی صفات رشد در سنین مختلف گوسفند توسط غفوری  الگوی مشابهی از. باشدباال نمی

دهنده این است نتیکی مثبت بین دو سن نشانشده است. همبستگی ژ(، گزارش2338) کسبی و همکاران

که انتخاب برای وزن بدن در یك سن، اثر مثبت روی وزن بدن در سن بعدی خواهد داشت. عباسی و 

ژنتیکی مستقیم بین  ( از مطالعه بر روی گوسفند بلوچی مشاهده نمودند که همبستگی2331همکاران )

ها کاهش یافت. صله سنین از هم، مقدار همبستگی بین آنبوده و با افزایش فا سنین نزدیك به هم، باال

که همبستگی  طوری( رخ داد به2331در مطالعه حاضر نیز الگوی مشابه با نتیجه عباسی و همکاران )

 83/3روزگی  233و  23بود و این همبستگی بین  22/3روزگی  183و  23ژنتیکی مستقیم بین وزن 

 بود.  83/3روزگی  333و  23های بین وزن دست آمد. از طرفی این همبستگیبه
 

 هاي بدن در سنين مختلف( بين وزنزيرقطرهمبستگي فنوتيپي )، همبستگي ژنتيكي )باالي قطر( -3 جدول

 333 233 183 23 1 )روز( سن

1 1 33/3  31/3-  11/3-  21/3-  

23 23/3  1 23/3  83/3  83/3  

183 21/3  33/3  1 22/3  28/3  

233 20/3  31/3  83/3  1 22/3  

333 23/3  01/3  33/3  81/3  1 
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ها بود همبستگی ژنتیکی مادری بین وزن تولد با سایر اوزان کمتر از میزان همبستگی بین سایر وزن

( 2313اران )و همک الیویرا. است یافتهکاهشمیزان این همبستگی با افزایش فاصله بین سنین . (3جدول )

روزگی  111و  231، 108، 80ژنتیکی مادری بین وزن تولد و وزن های گزارش کردند که همبستگی

فیشر  .ندبیشتر از نتایج مطالعه حاضر بود شدهگزارشکه مقادیر  بود 13/3و  32/3، 81/3، 88/3ترتیب به

( و 3/3)باالتر از  بود باال تمامی سنین( نشان دادند که همبستگی ژنتیکی مادری برای 2331و همکاران )

ها در اواخر رشد کننده در سنین اولیه مشابه همان ژنهای مادری عملاین امر است که ژن دهندهنشان

ژنتیکی مادری بین وزن تولد و  ( نشان دادند که همبستگی2338غفوری کسبی و همکاران ). باشدمی

ابطه ژنتیکی کمی بین این است که ر دهندهنشانباشد و می 3/3تر از کم، روزگی 183های باالتر از وزن

ژنتیکی  چنین گزارش کردند که همبستگیهم، کنترل ژنتیکی مادری رشد جنین و تولید شیر وجود دارد

کند که اثرات داللت میبر این بود که این امر  3/3روزگی باالتر از  233تا  183های مادری بین وزن

های سنین باال مطالعه حاضر نیز بین وزن در. شوندهای مشابهی ایجاد میمادری در سنین فوق توسط ژن

نتیکی همبستگی ژ، مثال طور به. آمد دسته بو مجاور هم میزان همبستگی ژنتیکی مادری نزدیك به یك 

های و بین وزن 22/3، روزگی 233و  183های بین وزن، 28/3، روزگی 183و  23های مادری بین وزن

 به دست 22/3تا  01/3ها در مطالعه حاضر بین بستگی بین وزنو میزان هم بود 22/3، روزگی333و  233

( که نشان 23/3-32/3بود ) ندی پاییهای بعبین وزن تولد و وزن دائمی مستقیمهمبستگی محیطی . آمد

حیوانات در وزن تولد و وزن در سنین باالتر وجود  دهد ارتباط ضعیفی بین عوامل محیطی دائمیمی

یك شد و  تقریباً، ( میزان همبستگی بین روزهای مجاور2332ودرستون )رو ب در مطالعه لویس. دارد

روزگی و  2بین وزن زنده در سن  28/3کاهش یافت و به حدود ، هاوزن بینفاصله  شدن زیادمقارن با 

 دائمی مستقیممحیطی  ( مشاهده نمودند که همبستگی2330عزیز و همکاران ). روزگی رسید 102وزن 

ن ای. تر بودکم، ها در سنین دیگرهای دیگر نسبت به این همبستگی میان وزنلد و وزنبین وزن تو

و  123بین ، روزگی 123و  23های ( و بین وزن1/3روزگی حداقل ) 330تولد و  همبستگی بین وزن

 غفوری. برابر یك بود تقریباًروزگی حداکثر و  213و  183روزگی و بین  183و  103بین ، روزگی 103

( مشاهده کردند که این همبستگی با افزایش 2332( و لویس و برودرستون )2338کسبی و همکاران )

( دریافتند که همبستگی فنوتیپی وزن تولد 2330عزیز و همکاران ). یابدفاصله بین رکوردها کاهش می

بود که این  های دیگرتر از همبستگی میان وزنپایین، برداری شده در سنین دیگر های رکوردبا وزن

کی ژنتی، در رابطه با هر سه نوع همبستگی ژنتیکی مستقیم. کندمی تائیدنتایج این مطالعه را ، گزارش
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روزگی بوده که  333و  233های بین وزن، باالترین مقدار همبستگی، دائمی مستقیممادری و محیطی 

 . باشدرابطه قوی بین این دو سن می دهندهنشان
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Abstract 
In order to estimate genetic parameters of body weight trait using random 

regression model  19388 test day records from 6013 Moghani sheep which were 

collected at Moghan Research Station located in Ardebil province, Iran, during 1995 

to 2009 were used. In the model, year-season, birth year-season, sex of lamb, birth 
type and dam parity were classified as fixed effects and age of dam at parturition and 

age of animal were as covariates. Random effects of model were direct additive 

genetic effect, maternal additive genetic effect, direct permanent environmental 

effect and residual effect. Model 9 with 2nd order of fit for genetic effects and 4th 
order of fit for permanent environmental effect and 21 parameters was considered as 

the most appropriate model. Direct heritability estimated for weight at birth, 90, 180, 

270 and 360 days were 0.069, 0.002, 0.005, 0.013 and 0.021, respectively. Results 
showed that direct heritability reduced after birth and reached to the lowest amount 

at 90 days of age, but after that increased as the age increased. Maternal heritability 

had considerable reduction after birth and then increased to 360 days. Weights at 270 

and 360 days had the highest correlation. Commonly genetic and phenotypic 
correlations reduced as the age increased.  
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