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 صفات وزن بدن در  یپیو فنوت یکیژنت انسیوار هایمؤلفه بینیپیش

 بسیگ یرگینمونهروش با  یگوسفند مغان
 

 2صحراییو آذر راشدی ده 1راممرضا به
 

 (Behmaram.reza@yahoo.ca: استادیار گروه دامی، دانشگاه محقق اردبیلی، )نویسنده مسوول -8
 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان ،آموخته دکتری ژنتیک و اصالح نژاد دامدانش -4

 81/4/31تاریخ پذیرش:      81/8/31تاریخ دریافت: 
  891تا  841صفحه: 

 
 چکیده

مربوط به صفات وزن  هایاز داده یصفات رشد گوسفند مغان یپیو فنوت یکیژنت یو پارامترها انسی)کو(وار پیش بینیمنظور به   
رکورد(   2786) سالگیکیرکورد( و  2812) یماهگرکورد(، نه 2115) یماهگرکورد(، شش 2782) یریرگیرکورد(، ش 8637تولد )

 اجزای در جعفرآباد مغان استفاده شد. یپرورش و اصالح نژاد گوسفند مغان ستگاهیاز ا 1682تا  1686 یهاسال یط
 برآورد روش نیبا ا بس،یگ رییگنمونه تکنیکبر  یمبتن زییدقت باالی روش آماری ب لیدلبه ،یکیهای ژنتو فراسنجه انسی)کو(وار

دار بودند یصفات مزبور معن هیبر کل شیبره، نوع تولد و سن مادر هنگام زا تیجنسفصل تولد، سال تولد،  یطیشدند. عوامل مح
(51/5>p )بر  شد. در مدل استفاده یکمک ریعنوان متغبه یکشرفتند. سن دام هنگام وزنر گثابت در مدل قرا اثرات عنوانو به

سالگی مقدار ماهگی و یکماهگی، نههای تولد، شیرگیری، ششاساس کمترین مقدار ثابت آکائیکی برای صفات وزن
برآورد  20/5 ±556/5و  63/5±550/5، 26/5 ±552/5، 25/5 ±550/5، 62/5 ±556/5ترتیب برابر پذیری مستقیم بهوراثت

محاسبه شد. نتایج  11/5±552/5و  23/5±552/5برابر بیترتبه رییرگیتولد و ش وزنمادری برای صفات  رییپذوراثتشدند. 
لذا  شود،سهم اثرات مادری نسبت به اثرات ژنتیکی مستقیم کم می به مادر، ی برهسن بره و کاهش وابستگ افزایشبا نشان داد 

دست آمده برای صفات متوسط به رییپذشد. وراثتکاسته اثر  نیا تیبره به مادر، از اهم یعلت کاهش وابستگسن به شیبا افزا
 می باشد. یکیبهبود ژنت درانتخاب  بیانگر مؤثر بودن یمورد بررس

 ، گوسفند مغانیژنتیکی هایفراسنجه  رشد، صفات بیزی، روش  :کلیدی هایواژ

 
 مقدمه

 نقش مهمی بومی نژادهای ویژهبه کوچک، نشخوارکنندگان    

 مناطق در انسانی جمعیت از توجهی قابل قسمت معیشت در را

(. 45کنند )می ایفااقتصادی  و اجتماعی هایجنبه از استوایی
 منبع تأمین یک عنوانبه ایران در گوسفند گوشت میان این در

 بز و گوشت گاو به نسبت پسندتر بازار و رایجپروتئین، 
درصد( از کل  1/54هزار تن ) 3/592در هر سال  .باشدمی

 55میزان گوشت قرمز تولیدی در کشور، توسط بیش از 
(. گوسفند مغانی، یک 89شود )میلیون رأس گوسفند تولید می

و  دار و متوسط وزن،نژاد بومی است که جزء گوسفندان دنبه
ایرانی دارای پشمی ضخیم  همانند بیشتر نژادهای گوسفند

. گوسفند مغانی یکی از مستعدترین نژادهای گوشتی باشدمی
ایران است. درشت بودن جثه، مقاومت در برابر تغییرات آب و 

های سنگین عواملی هستند که موجب هوا و قابلیت تولید بره
های کشور تمایل و اند تا دامداران بسیاری از استانگردیده

ه و رغبت زیادی جهت پرورش این نژاد از خود نشان داد
های روستایی و یا پراکنده صورت گلهنسبت به نگهداری آن به

این گوسفند بیشتر از  (.82) های دامپروری اقدام نماینددر واحد
تولید  ،عبارت دیگرلحاظ تولید گوشت اهمیت داشته و یا به

 (.82باشد )گوشت در این نژاد هدف اصلی پرورش می
نگهداری گوسفند مغانی ترین گروهی که به پرورش و عمده

ویژه ایل شاهسون اشتغال دارند، عشایر استان اردبیل و به
هدف اصلی از پرورش گوسفند در ایران تولید  (.41) هستند

گوشت و تأمین پروتئین است. صفات رشد از جمله صفات 

آیند و یکی از ابزارهای مهم بسیار مهم در تولید به حساب می
منظور افزایش تولید و م در دنیا بهدهندگان داو اساسی پرورش

میزان سودمندی پرورش گوسفند به. (4،91) باشندانتخاب می
های تولیدی وابسته است، بنابراین اهداف زیادی به وزن بره

توسعه و (. 1انتخاب باید روی این صفات متمرکز گردد )
عنوان یک های آماری در چند دهه گذشته بهپیشرفت روش

موضوع ثابت در اکثر مطالعات اصالح نژادی مد نظر بوده و در 
، 8گیری گیبستکنیک نمونهاین ارتباط روش بیزی مبتنی بر 

عنوان روشی نوین و کارآمد، امروزه در سراسر دنیا و در اکثر به
گیری . نمونه(99) گرفته استهای علوم، مورد توجه قرار رشته

گیری عددی بوده و یکی از انواع گیبس، یک روش انتگرال
 است.( MCMC) 4های مونت کارلوی زنجیره مارکوفروش

های )کو(واریانس صفات امروزه مطالعاتی برای برآورد مؤلفه
موارد زیر اشاره نمود. توان به رشد انجام شده که از جمله می

ای با استفاده از روش ( در مطالعه99راشدی و همکاران )
اجزای )کو(واریانس را برای صفات رشد گوسفند آماری بیزی، 

پذیری بختیاری محاسبه نمودند. این محققین مقدار وراثتلری
ماهگی، های تولد، شیرگیری، ششرا برای صفات وزن

، 49/5، 85/5، 99/5سالگی به ترتیب برابر ماهگی و یکنه
( با 84گزارش کردند. اعتقادی  و همکاران ) 91/5و  43/5

نمایی محدود شده، مقدار از روش حداکثر درست استفاده
پذیری را برای صفات افزایش وزن روزانه از تولد تا وراثت

ماهگی ماهگی تا ششماهگی و افزایش وزن روزانه از سهسه
فرهادی و روشنفکر  گزارش نمودند. 51/5و  13/5ترتیب به
با استفاده از  بختیاری خوزستان،( برای گوسفندان لری89)

1- Gibbs sampling                                                                                                                      2- Markov Chain Monte Carlo 
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 821................................................................................................. روش با  یصفات وزن بدن در گوسفند مغان یپیو فنوت یکیژنت انسیوار هایمؤلفه بینیپیش

 

گیری گیبس مقدار روش آماری بیزی و تکنیک نمونه
های تولد، شیرگیری و پذیری را برای صفات وزنوراثت
            برآورد نمودند. 22/0و  81/0، 22/0ترتیب ماهگی بهشش

مقدار گوسفندان آواسی،  در( 81و همکاران ) 8جاواسره
پذیری مستقیم را برای صفات وزن تولد و وزن وراثت

گزارش نمودند. این محققین  81/0و  28/0ترتیب شیرگیری به
نمایی محدود شده در برآورد اجزای از روش حداکثر درست
آگاهی از  هدف از انجام این پژوهش،واریانس اتفاده کردند. 

توان ژنتیکی گوسفند نژاد مغانی به کمک روش بیزی که بر 
ی و اساس تابع چگالی توزیع صفات، پارامترهای ژنتیک

مؤثر بر  یطیعوامل مح نییتع کند بود.محیطی را برآورد می
 بود. صفات رشد این نژاد از دیگر اهداف این پژوهش

 هامواد و روش

ای و رکوردهای از اطالعات شجره برای انجام این پژوهش    
در  8212تا  8212های آوری شده طی سالوزن بدن جمع

ایستگاه پرورش و اصالح نژاد گوسفند مغانی واقع در جعفرآباد 
، شماره پدر و دام. اطالعات شامل شماره استفاده شدمغان 

مادر حیوان، سال زایش، جنسیت بره، تیپ تولد، فصل تولد، 
و رکوردهای مربوط به صفات وزن بدن  زایشسن مادر هنگام 

ای گله ساختار داده ها و اطالعات شجرهدر سنین مختلف بود. 
  آورده شده است. 8مورد مطالعه در جدول 

 
 مغانی مورد مطالعهها و اطالعات شجره ای گله گوسفند ساختار داده -8جدول 

Table 1. The data structure and pedigree information of the studied Moghani herd 

 
ابتدا اثرات عوامل محیطی روی صفات مورد بررسی با     

مورد تجزیه  SAS 9.1افزار آماری نرم GLMاستفاده از رویه 
گرفتند. اثرات ثابت مورد مطالعه شامل، اثر سال و تحلیل قرار 

تولد، اثر فصل تولد، جنسیت بره، تیپ تولد بره و سن مادر 
 عوامل محیطی واریانس تجزیه نتایج که بودند هنگام زایش

 توجه با. است شده داده نشان  2 جدول در صفات این بر مؤثر
ام هنگ بره سن کشی،وزن هنگام هابره سن بودن متفاوت به

. برای شد گرفته نظر در کمکی متغیر عنوانبه کشیوزن
میانگین صفات در سطوح مختلف اثرات ثابت، از  مقایسه

 درصد( 2درصد )آلفا  12در سطح احتمال آزمون توکی کرامر
با  ژنتیکی پارامترهای و واریانس (کو) هایمؤلفه د.شاستفاده 

 .شدند برآورد  2MTGSAM افزار نرم روش آماری بیزی و
MTGSAM برنامه به زبان فرترن )یک زبان  مجموعه یک

سطح باال برای انجام محاسبات ریاضی علمی و مهندسی( 
 گیری گیبس در برآورد باشد که با بکارگیری نمونهمی

شود. های حیوانی استفاده میهای )کو( واریانس با مدلمؤلفه
شد.  ارائه (32) ولکتاسل و ونافزار، توسط وناین نرم

صفتی توانند برای آنالیزهای تکمی MTGSAMهای برنامه
های چندصفتی مورد استفاده قرار یک از مدل یا برای هر

گیرند. حجم آنالیزهایی که امکان اجرا شدن دارند، به تعداد 
صفات و حیوانات موجود در آنالیز و همچنین به سرعت و 

برای  MTGSAMهای حافظه رایانه بستگی دارد. در برنامه
شوند. ات ثابت و متغیر جداگانه مشخص میهر صفت، اثر

برای هر صفت در آنالیزها یک اثر تصادفی همبسته اضافی 
)ژنتیک مادری( و هر تعداد از اثرات تصادفی غیرهمبسته 

شامل سه فایل  MTGSAMافزار توانند استفاده شوند. نرممی
 MTGSNRM ،MTGSPREPاجرایی به نام 

افزار ابتدا باید باشد. برای شروع کار با نرمیم  MTGSRUNو
را اجرا نمود. در این مرحله با وارد کردن  NRMمرحله 

ای معکوس ماتریس خویشاوندی اطالعات اولیه شجره
د تا از این مقدار در مرحله بعد استفاده گردد. شومحاسبه می

چنین این برنامه تعداد و موقعیت رکوردهای مشترک را هم
کند و یک خود حیوان، پدر و مادر حیوان شناسایی می برای

 ضریب خویشاوندی از حیوانات، پدرها و مادرها محاسبه 
اطالعات اولیه مورد نظر از جمله  PREPمرحله  کند. درمی

های متغیرهای عددی )شجره و اثرات تعداد و موقعیت ستون
چنین متغیرهای واقعی )متغیرهای کمکی و ثابت( و هم

(، برای مشخص شدن اثرات ثابت، تصادفی و متغیر صفات
پس از خواندن  PREPشود. برنامه کمکی از کاربر پرسیده می

اصلی با افزایش تعداد سطوح اثرات ثابت و تصادفی، داده فایل 
کند که این اطالعات در ساخت جدید تولید میداده یک فایل 

. اهمیت گیرندهای مدل مختلط مورد استفاده قرار میمعادله

 اطالعات تعداد اطالعات تعداد

 کل حیوانات 1821 مادران غیر ازنسل پایه 8710

 حیوانات هم خون 8037 نتاج فقط دارای پدر 2

 کل پدرها 211 نتاج فقط دارای مادر 8238

 کل مادرها 2332 نتاج دارای پدر و مادر 7111

 حیوانات موجود در فایل داده 1812 کل اجداد 8222

 حیوانات دارای نتاج 2122 هاپدر بزرگ 212

 حیوانات بدون نتاج 7201 هامادر بزرگ 8228

 حیوانات نسل پایه 122 های پدریپدربزرگ 822

 پدران نسل پایه 821 های مادریپدربزرگ 217

 مادران نسل پایه 112 اجداد والدین 8082

 حیوانات غیر از نسل پایه 1281 اجداد پدرها 220

 پدران غیر ازنسل پایه 212 اجداد مادرها 118
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های گیری گیبس برای مؤلفهدر تولید نمونه RUNبرنامه 
ای از واریانس، اثرات ثابت و تصادفی تحت یک مجموعه

فرض های قابل انتخاب است. در این برنامه مقادیر پیشگزینه
های برای ایجاد مقادیر مورد انتظار از توزیع پیشین مؤلفه

ایشی مستقیم، مادری، واریانس، )کو(واریانس اثرات ژنتیکی افز
شود. همچنین در این محیطی و باقیمانده در نظر گرفته می
، طول Gauss-Seidelبرنامه مواردی چون تعداد تکرارهای 

گیری گیبس و معیار همگرایی برآوردها در نظر زنجیره نمونه
 صفات بر مادری اثرات بررسی منظور(. به29شود )گرفته می

 حیوانی مدل شش با واریانس هایمؤلفه مطالعه، مورد
  .(42د )ش برآورد مختلف متغیرهتک

eaZXby 1   (مدل 8)           
ecZaZXby 21     (مدل 4)                  
emZaZXby 31                       

Cov (a, m) = 0                                         ( 9مدل ) 
emZaZXby 31                       

Cov (a, m) = Aσam                                   (2 مدل) 
emZcZaZXby 321          

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

Cov (a, m) = Aσam                                                   (6 مدل) 
 

:y بردار مشاهدات برای صفت مورد استفاده، :b  بردار اثرات
بردار اثرات ژنتیکی  m:، بردار اثرات ژنتیکی مستقیم a:، ثابت

 X:، بردار اثرات محیطی دائمی مادری c:، افزایشی مادری
 ماتریس ضرایب که اثرات ثابت را به مشاهدات مربوط

ماتریس ضرایب که اثرات ژنتیکی افزایشی  Z:1کند، می
ماتریس ضرایب  Z:2 کند،مستقیم را به مشاهدات مربوط می

که اثرات محیطی دائمی مادری را به مشاهدات مربوط 
ماتریس ضرایب که اثرات ژنتیکی افزایشی  Z:3کند، می

 بردار اثرات e:کند، به مشاهدات مربوط می مادری را
کوواریانس اثر ژنتیکی افزایشی  :Cov (a,m)، ماندهباقی

مستقیم و مادری. انتخاب مدل مناسب با استفاده از روش 
معیار اطالعاتی آکائیکی صورت گرفت. این معیار کیفیت 

های آماری را برای اطالعات مورد بررسی مشخص نسبی مدل
های تصادفی، یار آکائیک با فراهم اوردن میانگینکند. معمی

کند. از نظر آماری های آماری کمک میبه ساده کردن مدل
 (.8شود )این معیار صورت معادله زیر محاسبه می

 

AIC=n ln (RSS) + 2k 
 

: تعداد n: مجموع مربعات باقیمانده، RSSدر این رابطه 
مدل است. مدل : تعداد پارامترهای موجود در kها و نمونه

دارای کمترین مقدار ثابت آکائیک به عنوان مدل مناسب 
-Gaussانتخاب گردید. در پژوهش حاضر، تعداد تکرارهای 

Seidel ،81111 گیری گیبس، دور، طول زنجیره نمونه
دور، فاصله  81111گیری های قلقدور، تعداد دوره 811111

در نظر  81-81و معیار همگرایی برآوردها،   5گیری نمونه
 گرفته شد.

 (.25زیر محاسبه شد ) پذیری کل طبق فرمولوراثت
 
 
 

 نتایج و بحث
نشان  4های توصیفی صفات مورد بررسی در جدول آماره      

داده شده است. بررسی میانگین وزنی گوسفندان در سنین 
ها پتانسیل رشد خوبی دارند، مختلف نشان داد که این دام

کیلوگرم در هنگام تولد به  51/2گین وزنی طوری که از میانبه
سالگی رسیدند. از  کیلوگرم در سن یک 25/59میانگین وزن 

در  یمناسب مرتع طیشرا توان بهها میدالیل رشد خوب بره
ها بر مناسب به دام رهیجاختصاص فصول بهار و تابستان و 

  ها، اشاره کرد.اساس شرایط آن

 صفات رشد )کیلوگرم( در گوسفند مغانیهای توصیفی آماره -4جدول 
Table 3. Descriptive statistics of growth traits (kg) in Moghani sheep 

 

مغانی به  داقل مربعات صفات رشد در گوسفندمیانگین ح    
منظور بهآورده شده است.  9تفکیک اثرات ثابت، در جدول 

گزینی ایجاد پیشرفت ژنتیکی در صفات رشد از طریق انجام به
برای این صفات با دقت باال در گله، شواهد و تحقیقات انجام 

های فنوتیپی، گرفته نشان داد که انتخاب باید به جای برتری
های ژنتیکی صورت گیرد. از طرف دیگر، بر اساس شایستگی

نظر گرفتن تعیین پتانسیل ژنتیکی برای این صفات، بدون در 
ژنتیکی، نامطلوب خواهد بود و تصحیح فاکتورهای غیر

(. صفات وزن بدن در سنین مختلف، تحت تأثیر 21،92)

عوامل محیطی نظیر سال تولد، جنسیت بره، تیپ تولد، سن 
اثر  در این پژوهش (.92قرار دارند )مادر هنگام زایش و گله 

دار بر همه صفات مورد مطالعه معنی و فصل تولد سال تولد
. سال تولد از طریق تفاوت در شرایط اقلیمی، (p<18/1) بود

محیطی و مدیریتی باعث نوسانات و تغییر در وزن بدن، در 
شود. به طوری که تغییرات در میزان رطوبت سنین مختلف می

 های دامط به طور مستقیم بر تغذیه و چراو دمای محی
ها را به دنبال افزایش یا کاهش وزن بره تأثیرگذار است که

میزان بارندگی شرایط متغیر آب و هوایی از جمله  دارد.

 صفت اثر/ وزن تولد وزن شیرگیری ماهگیوزن شش ماهگینهوزن  وزن یکسالگی
 تعداد کل 8961 5134 5881 4384 4139

44/1±25/59  81/1±13/98  13/1±15/92  16/1±68/49  18/1±51/2  میانگین کل 

98/88  81/5  46/6  44/5  86/1  انحراف معیار 
5/48  41 89 88 9/4  حداقل 
4/88  9/55  8/51  5/22  8/8  حداکثر 
81/81  29/81  81/82  84/85  42/89  ضریب تغییرات 
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 031................................................................................................. روش با  یصفات وزن بدن در گوسفند مغان یپیو فنوت یکیژنت انسیوار هایمؤلفه بینیپیش

 

سالیانه، رطوبت و دمای محیط کیفیت و کمیت علوفه مراتع را 
 باعث تغییرات در میزان مواد غذایی دهد وتحت تأثیر قرار می

شود که در بره در دسترس حیوان و تأمین احتیاجات الزم می
بیشتر متوجه صفات پس از شیرگیری شده و در مادران میزان 

دهد. به این ترتیب صفات از تولید شیر را کاهش یا افزایش می
تولد تا شیرگیری را به طور مستقیم و وزن تولد را به طور غیر 

حیطی مادری، به علت مستقیم، به علت تغییرات در شرایط م
های تفاوت در نوع تغذیه در اواخر دوران آبستنی در سال

دهد و صفات بعد از شیرگیری را مختلف، تحت تأثیر قرار می
 دهدتحت تأثیر قرار می که بر تغذیه خود بره دارد، شکلیبه 

این مطالعه در سن مادر برای همه صفات در  (.33،30،01)
دار بودن اثر علت معنی(. p<10/1)دار بود سطح باالیی معنی

، سن مادر بر صفات رشد احتماالً به وزن بدن، دستگاه تناسلی
و تولید شیر بیشتر توسط مادر در  درجه تکامل رشد جسمی
در مطالعاتی که اثر عوامل شود. سنین باالتر مربوط می

محیطی را روی صفات رشد در گوسفند، مورد مطالعه قرار 
های متولد شده از مادران دو ساله را در هاند، وزن برداده

دار ر آماری معنیمقایسه با مادران سنین باالتر، کمتر و از نظ
های دو ساله به دلیل عدم میش (.33،33،8اند )گزارش کرده

تکامل رشد جسمی خود، قسمتی از مواد مغذی دریافتی را 
کنند و این امر روی رشد جنین و صرف رشد بدن خود می

های بره (.01ثیر منفی خواهد گذاشت )أها تد شیر میشتولی
های دوقلو متولد شده، در تک قلو متولد شده در مقایسه با بره

تعداد . (p<10/1) همه سنین وزن بیشتری داشتند
های خونی تغذیه کننده که های جفت و مویرگکوتیلدون

پرانی و جنین در میان آنها قرار گرفته است، تحت تأثیر تخمک
باشد و با افزایش تعداد جنین تعداد تعداد جنین می

یابد، در ها کاهش میهای مربوط به هر یک از جنینکوتیلدون

 (33) بینسونرو(. 30شود )نتیحه تغذیه آنها محدودتر می
گزارش نمود که با افزایش تعداد جنین در رحم، تعداد انشعابات 
 متصل به جفت کمتر شده که این کاهش انشعابات سبب 

شود که مواد مغذی الزم برای جنین به خوبی تأمین نشود می
های نر در زمان وزن برهیابد. آن وزن تولد کاهش  پیامدو 

های ماده بیشتر اهگی از برهمها تا سن نهتولد و تمامی وزن
(. تفاوت در وزن بدن در دو جنس نر و ماده p<10/1بود )

های جنسی و تفاوت در تواند به دلیل تفاوت کروموزوممی
های ژنی مربوط به رشد، خصوصیات وجود جایگاه

ها، به خصوص ترشح هورمون فیزیولوژیکی و تفاوت در نوع و
شوند، باشد. به نات میهای جنسی که سبب رشد حیواهورمون

های دراز در طوری که هورمون استروژن روی رشد استخوان
تواند یکی از ای دارد که میجنس ماده، تأثیر محدودکننده

تر و جنس ماده دارای جثه کوچک دالیلی باشد که معموالً
و  ساقی  (.33تری نسبت به جنس نر است )وزن سبک
(، 3و همکاران ) کیهان(، 3بانه و احمدپناه )(، 33همکاران )

 جیانگ(، 06و همکاران ) جعفراوغلی(، 32) و همکاران کاناوز
، راشدی و (03و همکاران ) جاواسره(، 08و همکاران )

که  گزارش کردند (32( و شایسته و همکاران )33همکاران )
 در گوسفندان نژادهای مختلف اثرات محیطی بر صفات رشد

 که با نتایج این پژوهش مطابق دارند( p<10/1)دار اثر معنی
( در پژوهشی اثرات ثابت سال 31آبادی و همکاران )پتی .بود

تولد بره، جنس بره، تیپ تولد و سن مادر هنگام زایش را بر 
 دار گزارش نمودند.صفات رشد گوسفند نژاد شال معنی

ای روی گوسفندان نژاد ( در مطالعه31خسروی و همکاران )
د که اثرات محیطی بر صفات رشد این کرمانی گزارش کردن

 گوسفندان مهم و تأثیرگذار هستند.

 میانگین حداقل مربعات صفات رشد )کیلوگرم( در گوسفند مغانی به تفکیک اثرات ثابت -3جدول 

Table 3. Least squares  Means of growth traits (kg) in Moghani sheep by constant fix effects 
 صفت اثر/ وزن تولد وزن شیرگیری ماهگیوزن شش ماهگیوزن نه وزن یکسالگی

 سال تولد ** ** ** ** **
 سن مادر ** ** ** ** **

33/33±0/03b 33/13±1/62d 32/23±0/38c b03/1±18/30 3/13±1/13d 3 

33/03±0/01c 33/08±1/62d 31/22±0/38c 33/36±1/03b 3/38±1/13bc 3 

33/33±0/12a 33/33±1/62c 30/22±0/38b 33/26±1/06a 3/32±1/13a 3 

33/18±0/03a 33/86±1/62a 30/28±0/32a 33/82±1/08a 3/33±1/13c 3 

33/33±0/03ab 33/33±1/30bc 30/23±0/32ab 33/62±1/02b 3/63±1/13ab 6 

33/02±0/30c 33/32±0/33ad 31/32±0/31ab 33/36±1/33c 3/32±1/13a 3 

 فصل تولد ** ** ** ** **
abc13/3±33/36 b03/3±80/30 c88/1±22/32 c33/1±36/31 3/31±1/13c 0 

38/33±0/13a --- 33/86±3/28d 31/03±1/33d 3/32±1/16bc 3 
33/13±1/33b 38/36±1/33a 36/23±1/33a 33/30±1/08a 3/30±1/13a 3 
36/33±1/30c 36/23±1/33b 33/28±1/12b 33/28±1/16b 3/33±1/10ab 3 

 تیپ تولد ** ** ** ** **
33/33±0/16 a 36/22±1/63a a33/0±86/33 33/82±1/03a 3/23±1/13a تک قلو 
33/33±0/18 b 33/28±1/68a 31/33±0/38b 30/33±1/03b 3/12±1/13b دوقلو 

ns ** ** ** ** جنس بره 
33/16±0/16 a 33/86±1/68a 33/28±0/33a 33/38±1/03a 3/68±1/13a نر 
33/33±0/13 a 33/28±1/68b 31/30±0/33b 30/83±1/03b 3/33±1/13b ماده 

 کمکی سن بره به روزغیر تم ----- 033/1** 013/1** 138/1** -136/1**

33/1  33/1  33/1  33/1  30/1  R2 

جزآنهایی که  به هرگروه، داخل های: ضریب تبیین، میانگین2Rآماری است.  داربودنمعنی عدم دهنده نشان : nsو  10/1 و 13/1 درسطح داریمعنی بیانگر ترتیب به: **و*
 .دار دارندمعنیدارای حروف مشابه هستند از لحاظ آماری با هم اختالف 
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برآورد اجزای )کو(واریانس صفات رشد قبل از 
 شیرگیری

اطالعات  اریبر اساس مع یآمار یهابرآورد مدل 2جدول 
دهد. ی را نشان میصفات رشد در گوسفند مغان یبرا یکیآکائ

عنوان مدل مناسب مدل دارای کمترین مقدار آکائیکی به
اجزای )کو(واریانس و پارامترهای نتایج برآورد انتخاب شد. 

های تولد و شیرگیری در برای صفات وزن و محیطی ژنتیکی
، معیار اطالعاتی آکائیکیبر اساس آورده شده است.  5جدول 

به عنوان مدل  5مدل و وزن شیرگیری،  صفات وزن تولد برای
برتر انتخاب شد. این مدل دارای اثرات ژنتیکی مستقیم 
حیوان، اثرات ژنتیکی مستقیم مادری و اثرات محیطی دائمی 

ل از مناسب بودن این مدل برای صفات رشد قبمادری است. 
د که گوسفندان این نژا، نشان داد انیشیرگیری در گوسفند مغ

های ابتدایی زندگی تحت تأثیر عوامل مادری قرار دارند. در ماه
تنها به وسیله ظرفیت ژنتیکی صفات رشد در حیوانات اهلی نه

خود حیوان، بلکه تحت تأثیر عوامل ژنتیکی و محیطی دائمی 
باشند. صفات کمی عالوه بر اثرات محیطی، مادری نیز می

دو هم  ات متقابل آنتحت تأثیر عوامل ژنتیکی و احتماال اثر
های موجود در داخل گیرند. عوامل ژنتیکی ناشی از ژنقرار می

هسته اسپرم و تخمک که پس از لقاح تخمک، جنین را به 
آورند، مستقیما روی توارث و ظهور فنوتیپی صفات وجود می
شوند گذارند. این اثرات، اثرات مستقیم نامیده میتأثیر می

 در بر عملکرد فرزندان، عالوه بر اثر (. هر نوع تأثیر ما44)
عنوان اثرات شود، بههایی که به طور مستقیم منتقل میژن

(. در گوسفند مانند سایر 22،9گردند )مادری تعریف می
های منتقل شده به فرزند از پستانداران، مادر عالوه بر ژن

طریق هسته تخمک لقاح یافته، از طریق سیتوپالسم و محیط 
ها و رفتارهای دوره قبل از تولد و از طریق مراقبتمادری در 

گذارد مادری و تولید شیر در دوره بعد از تولد بر فنوتیپ اثر می
عنوان یک (. بنابراین اثر مادری برای مادر ژنتیکی، ولی به9)

(. 22،9باشد )مؤلفه محیطی بر فنوتیپ فرزند تأثیرگذار می
پذیری مقدار وراثت طبق نتایج به دست آمده از مدل مناسب،

 ± 009/0مستقیم و مادری برای وزن تولد به ترتیب برابر 
بود. مقدار واریانس محیطی دائمی  42/0 ± 004/0و  95/0

)نسبتی از واریانس فنوتیپی که ناشی از  2cمادری و مقدار 
 24/0برای وزن تولد، به ترتیب برابر محیط دائمی مادر است( 

وزن شیرگیری مقدار  برای محاسبه شدند. 44/0و 
پذیری و مقدار وراثت 40/0 ± 002/0پذیری مستقیم وراثت

واریانس محیطی  ادیربرآورد گردید. مق 88/0 ± 004/0مادری 
و  82/8برای این صفت به ترتیب برابر  2c 8دائمی مادری و 

بعضی از صفات در فرزندان، مانند وزن به دست آمد.  03/0
تأثیر توانایی مادر در ایجاد  تولد و وزن شیرگیری که تحت

گیرند، صفات یک محیط مناسب جهت تغذیه بهتر قرار می
صفات تولیدی در سنین مختلف،  شوند.متأثر از مادر نامیده می

گیرند. در زمینه تحت تأثیر عوامل ژنتیکی متعددی قرار می
های اهمیت این عوامل در این صفات، مطالعات زیادی در سال

هایی ه است. اگر چه نتایج این گزارشات تفاوتاخیر انجام شد
اند که در نظر ها بیان کردهآن بیشتربا یکدیگر دارند، اما 

(، دائمی مادری نگرفتن اثر عوامل مادری )ژنتیکی و محیطی
ی ژنتیکی مستقیم خواهد منجر به برآوردهای اریبی در مؤلفه

برازش شد. استفاده از برآوردهای اریب در این صفات، بدون 
یابی به پیشرفت ژنتیکی اثر عوامل مادری، مانع از دست

اگر بین اثر ژنتیکی افزایشی مستقیم  ها، خصوصاًمناسب در آن
و مادری همبستگی منفی وجود داشته باشد، خواهد شد 

(. اثرات مادری ممکن است به هر تأثیری که والد ماده 24،49)
طالق شود. به کند، ادر بروز فنوتیپ نتاج خود اعمال می

عنوان مثال مادر با تولید شیر زیاد، عالوه بر اینکه این استعداد 
تواند به واسطه تواند به نتاج منتقل کند، میژنتیکی خود را می

تولید شیر زیاد، موجب بهبود افزایش وزن روزانه و وزن 
( در 92همکاران ) و روت (.3شیرگیری نتاج خود شود )

در  2جامناپاریپژوهشی اجزای واریانس را برای بزهای 
این محققین مقدار  بررسیمناطق گرمسیری بدست آوردند. در 

پذیری مستقیم برای صفات وزن تولد و وزن شیرگیری وراثت
گزارش 82/0و  82/0با استفاده از مدل دام، به ترتیب برابر 

ر از مقادیر قین کمتمده توسط این محقدست آشد. مقادیر به
پذیری در پژوهشی مقدار وراثتحاضر بود. مشابه در مطالعه 

تولد در گوسفندان شیری  مستقیم و مادری برای صفت وزن
 45/0±04/0و  42/0±02/0آمریکای شمالی به ترتیب برابر 

مغانی مقادیر به دست  آمده برای گوسفند گزارش شد که از 
دان شیری آمریکای برای وزن شیرگیری در گوسفنکمتر بود. 

پذیری مستقیم و مادری گزارش شده شمالی مقادیر وراثت
 ه شده در این پژوهش برای گوسفندبیشتر از مقادیر محاسب

و  93/0±05/0مغانی بود. مقادیر گزارش شده به ترتیب برابر 
مقدار ( 48(. لطیفی و همکاران )42) بود 04/0±89/0

پذیری را در گوسفندان نژاد مهربان برای وزن تولد وراثت
 نیا برای آمده دستبهمحاسبه کردند که کمتر از مقدار  42/0

 پذیری رادر این پژوهش بود. این محققین مقدار وراثتصفت 
گزارش نمودند که بیشتر از مقدار  29/0ی وزن شیرگیری برا

در پژوهشی هش بود. محاسبه شده برای این صفت در این پژو
وزن تولد  پذیری مستقیمروی گوسفندان کرمانی مقدار وراثت

برآورد گردید که از  8/0و  009/0و وزن شیرگیری به ترتیب 
 جاواسره .(42) مقادیر به دست آمده در این پژوهش کمتر بود

( در پژوهشی روی گوسفندان آواسی، مقدار 82و همکاران )
های تولد و برای صفات وزنپذیری مستقیم را وراثت

 ربرآورد نمودند که با مقادی 83/0و  9/0شیرگیری به ترتیب 
 نبود.  مشابهدست آمده در این پژوهش  به 

 
 
 
 
 

 .مادر است یدائم طیاز مح یکه ناش یپیفنوت انسیاز وار ینسبت -8
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a
2σ :  ،واریانس ژنتیکی افزایشی دامm

2σ ،واریانس ژنتیکی افزایشی مادر :e
2σ ،واریانس باقیمانده :pe

2σ ،واریانس محیطی دائمی مادری :p
2σ ،واریانس فنوتیپی :a

2hپذیری : وراثت
mمستقیم دام، 

2hپذیری مستقیم مادری، : وراثتt
2h  :2پذیری کل وراثتc ،نسبتی از واریانس فنوتیپی که ناشی از محیط دائمی مادر است :amσ کواریانس ژنتیکی مستقیم و :

 : همبستگی ژنتیکی مستقیم ومادریamrمادری، 

 

برآورد اجزای )کو(واریانس صفات رشد بعد از 
 شیرگیری

نتایج برآورد اجزای )کو(واریانس و پارامترهای ژنتیکی و        
ماهگی و ماهگی، نههای ششمحیطی برای صفات وزن

برای صفات نشان داده شده است.  6یکسالگی در جدول 
به  1مدل (، 4طبق معیار اطالعاتی آکائیکی )جدول مذکور، 

بر اثر ژنتیکی عنوان مدل برتر انتخاب شد. این مدل عالوه
گیرنده اثر محیطی دائمی مادری نیز یم دام، در برمستق

 که وقتی است دست آمده، مشخصباشد. طبق نتایج بهمی
 واریانس هایمؤلفه، باشد مدل در حیوان تصادفی اثر فقط

 واریانس مؤلفه در، تصادفی اثرات سایر به شده داده نسبت
 مقداربیشتر  برآورد باعث و کرده پیدا نمود افزایشی ژنتیکی
در این پژوهش مقادیر  .شودمی مستقیم پذیریوراثت
های پذیری مستقیم برآورد شده برای صفات وزنوراثت
، 13/0 ± 001/0ماهگی و یکسالگی به ترتیب ماهگی، نهشش
برای این  2cبود. مقدار  14/0 ± 003/0و  36/0 ± 004/0

 د. باشمحاسبه  06/0و  22/0، 24/0برابر  به ترتیب صفات
 رودمی انتظار مادر به بره وابستگی کاهش علتبه سن افزایش

 نسبت و شود کم فنوتیپی واریانس در مادری اثرات سهم که
 هم فنوتیپی واریانس به مادری دائمی محیطی واریانس
برای این  2cکند که این روند در برآورد مقادیر  پیدا کاهش

اثرات  دست آمدهمطابق نتایج بهمشخص است.  نیز، نژاد
مدل  نتریت بر اساس مناسباصف نیا یبرا یمادر یکیژنت

و  گیزاو لهوسیمنتشر شده به جی. نتابودند تاهمیی( ب1)مدل 
( در گوسفند 1و همکاران ) بانه ،( در گوسفند منز21همکاران )

بختیاری ( در گوسفندان لری33و راشدی و همکاران )قزل 
صفات رشد بعد از  یرو یمادر یکینشان داد که اثرات ژنت

 نیمطالعات در مورد ا جینتا .نبودند دارو معنی مهم شیرگیری
نشان داد که صفات رشد بعد از شیرگیری تحت تأثیر صفات 

طور کامل در این اثرات ژنتیکی مادری قرار ندارد و بره به
 سنین در رشد صفات چه باشد. اگرسنین مستقل از مادر می

 ژنتیکی عوامل تأثیر تحت باالتر، بیشترسنین  به نسبت اولیه

 گوسفند مغانیهای آماری بر اساس معیار اطالعات آکائیکی برای صفات رشد در برآورد مدل -4جدول 

Table 4. The estimates of statistical models based on AIC for growth traits in Moghani sheep 
 مدل 2 1 3 4 1 6
3 3 1 1 1 2 k 

14/48684-  18/41222-  26/48144-  26/48144-  14/48686-  14/48688-  وزن تولد 

48/34138-  14/34164-  41/34463-  41/34463-  16/34186- 48/34141-  وزن شیرگیری 

41/18831-  10/18861-  86/18444-  86/18444-  61/11021-  16/18112- ماهگی6وزن    

43/26644-  64/26610-  18/26161-  40/26114-  00/26440-  64/26614- ماهگی1وزن    

26/22831-  34/22816-  48/22811-  26/22834-  61/22848-  34/22830-  وزن یکسالگی 

 برآورد اجزای )کو(واریانس و پارامترهای ژنتیکی صفات رشد قبل از شیرگیری در گوسفند مغانی -1جدول 
Table 5. Estimation of Components (Co) of Variance and Genetic Parameters of Growth Traits at pret-weaning in  
                Moghani Sheep 

 صفت اجزاء/مدل 2مدل  1مدل  3مدل  4مدل  1مدل  6مدل 

0/11 0/11 0/11 0/11 0/18 0/32 σ2
a  

0/21 0/21 0/11 0/11 --- --- σ2
m  

0/26 0/26 --- --- 0/21 --- σ2
pe  

0/24 0/26 0/28 0/28 0/24 0/24 σ2
e  

0/41 0/41 0/43 0/43 0/41 0/43 σ2
p وزن تولد 

0/31±0/001 0/31±0/003 0/34±0/003 0/34±0/001 0/31±0/001 0/41±0/001 h2
a  

0/16±0/003 0/16±0/001 0/30±0/004 0/30±0/003 --- --- h2
m  

34/0  48/0  31/0  41/0  0/31 0/41 h2
t  

-0/01 --- 01/0-  --- --- --- σam  

-0/13 --- --- --- --- --- ram  

0/11±0/000 0/11±0/002 --- --- 0/16±0/003 --- c2  

        

61/1  68/1  64/1  64/1  14/3  43/6  σ2
a  

41/2  44/2  61/1  61/1  --- --- σ2
m  

24/2  24/2  --- --- 14/1  --- σ2
pe  

34/1  36/1  64/1  64/1  18/1  34/1  σ2
e  

38/24  34/23  43/23  43/23  11/23  11/23  σ2
p 

وزن 
 شیرگیری

0/21±0/004 0/10±0/004 0/21±0/001 0/21±0/003 0/14±0/004 0/46±0/001 h2
a  

0/20±0/003 0/22±0/001 0/21±0/001 0/21±0/001 --- --- h2
m  

10/0  11/0  11/0  11/0  0/14 0/46 h2
t  

33/0-  --- 36/0-  --- --- --- σam  

26/0-  --- --- --- --- --- ram  

0/08±0/002 0/01±0/002 --- --- 0/24±0/003 --- c2  
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  واقع مادری دائمی محیطی عوامل نیز و مادری افزايشی
شده،  كاسته اثرات اين اهمیت از سن افزايش با ولی شوند،می
مستقیم خود  افزايشی ژنتیكی اثر باالتر سنین در كه طوریبه

مقدار در پژوهشی  .(83دارد ) حیوان، بیشتر اهمیت
برای پذيری مستقیم صفات رشد بعد از شیرگیری وراثت

و  84/0، 83/0در مناطق گرمسیری برابر  امناپاریبزهای ج
ماهگی و ماهگی، نهبه ترتیب برای صفات اوزان شش 88/0

دست آمده برای اين يكسالگی محاسبه شد كه از مقادير به
در  يک مطالعهدر  .(93) صفات در پژوهش حاضر كمتر بود

( مقدار 48مهربان، لطیفی و همكاران ) مورد گوسفند نژاد
ماهگی و های ششپذيری مستقیم را برای صفات وزنوراثت

كه با نتايج  برآورد نمودند 49/0و  29/0ماهگی به ترتیب نه
حاصل از اين پژوهش مغايرت داشت. مرادی شهربابک و 

های زنپذيری مستقیم را برای صفات و( وراثت43همكاران )
، 01/0ماهگی و يكسالگی به ترتیب برابر ماهگی، نهشش

در گوسفندان كرمانی گزارش كردند كه از  03/0و  0003/0
تفاوت موجود  دست آمده در اين پژوهش كمتر بود.مقادير به

پذيری مستقیم و مادری وزن تولد در در برآوردهای وراثت
ه برای آنالیز، استفادمورد به نوع مدل نیز های مختلف پژوهش

نژاد گوسفند، ساختار و حجم اطالعات موجود برای برآورد 
های مختلف و اعمال اجزاء واريانس، تفاوت در مديريت گله

 (.88های اصالح نژادی متفاوت بستگی دارد )برنامه

 
 وسفنددر گ رشد صفات كه داد نشان تحقیق اين نتايج    

 ر مجموع،د .دارند قرار محیطی عوامل تأثیر تحت مغانی،

 عوامل ثابت، توجه قابل اثر گويای محیطی عوامل اثر بررسی

 اگر در عوامل اين لذا باشد.می رشد صفات فنوتیپی بروز بر

نشود،  گرفته نظر در حیوانات اصالحی ارزش مقادير برآورد
 مقادير پیامد آن و نمايد ايجاد ایقابل مالحظه اريب تواندمی

 خواهد از واقعیت دور بسیار شده محاسبه ژنتیكی پارامترهای

 مقدار اين پژوهش، در آمده دستبه نتايج بود. بر اساس

 كم تا گوسفند مغانی، در رشد، صفات برای یرپذيوراثت
 یسن به علت كاهش وابستگ شيبا افزاگرديد.  برآورد متوسط

كم شده و  یپیفنوت انسياثرات مادری در وار سهم بره به مادر،
هم  یپیفنوت انسيمادری به وار یدائم یطیمح انسينسبت وار
مطلب را نشان  نيا زینپژوهش  نيا جيكه نتا شودكمتر می

اثرات مادری بخصوص در  در نظر گرفتنعدم بنابراين داد. 
 تيدر برآوردها شده و در نها یبيباعث ار هیصفات رشد اول

 قرار خواهد داد. ریرا تحت تأث انتخاب پاسخ به

 

 برآورد اجزاء )كو(واريانس و پارامترهای ژنتیكی صفات رشد بعد از شیرگیری در گوسفند مغانی  -3جدول
Table 6.  Estimation of Components (Co) of Variance and Genetic Parameters of Growth Traits at post-weaning in 
               Moghani Sheep 

 صفت مدل اجزاء/ 8مدل  4مدل  9مدل  2مدل  5مدل  3مدل 

59/2  24/2  55/2  32/2  01/3  02/1  σ2
a 

 

93/4  24/4  22/4  23/4  --- --- σ2
m 

 

89/4  15/4  --- --- 38/9  --- σ2
pe 

 

03/81  09/81  22/81  24/81  23/82  31/82  σ2
e 

 

59/43  59/43  32/43  31/43  94/43  10/43  σ2
p  ماهگی 3وزن  

0/82±0/008 0/81±0/008 0/82±0/004 0/81±0/008 0/49±0/004 0/9±0/005 h2
a 

 

0/03±0/009 0/03±0/009 0/80±0/002 0/80±0/009 --- --- h2
m 

 

81/0  44/0  82/0  49/0  0/49 0/9 h2
t 

 

39/0-  --- 39/0-  --- --- --- σam 
 

82/0-  --- --- --- --- --- ram 
 

0/01±0/009 0/88±0/004 --- --- 0/82±0/002 --- c2 
 

        

55/2  55/2  28/2  50/2  52/5  43/3  σ2
a 

 

88/4  82/4  48/4  42/4  --- --- σ2
m 

 

22/8  25/8  --- --- 08/4  --- σ2
pe 

 

53/3  54/3  21/3  22/3  45/3  55/3  σ2
e 

 

25/82  25/82  59/82  59/82  93/82  22/82  σ2
p  ماهگی 3وزن  

0/43±0/009 0/43±0/009 0/45±0/004 0/43±0/002 0/94±0/009 93/0 ±0/002 h2
a 

 

0/84±0/008 0/84±0/004 0/89±0/008 0/89±0/004 --- --- h2
m 

 

90/0  94/0  98/0  94/0  0/94 93/0  h2
t 

 

48/0-  --- 83/0-  --- --- --- σam 
 

3/0-  --- --- --- --- --- ram 
 

0/80±0/004 0/80±0/004 --- --- 0/88±0/002 --- c2 
 

        

88/85 44/85 8/85 4/85 31/83 35/83 
a

2σ  

22/3 23/3 11/3 30/3 --- --- m
2σ  

39/9 32/9 --- --- 33/9 --- pe
2σ  

92/21 99/21 21/21 22/21 8/21 9/21 
e

2σ  

12/33 12/33 21/33 21/33 22/33 2/33 
p

2σ سالگیوزن يک  

44/0 ± 002/0  44/0 ± 002/0  44/0 ± 009/0  44/0 ± 002/0  42/0 ±0/009 0/42±0/009 
a

2h  

80/0 ± 003/0  80/0 ± 005/0  80/0 ± 004/0  80/0 ± 002/0  --- --- m
2h  

82/0 42/0 82/0 42/0 42/0 42/0  
t

2h  

92/2- --- 98/2- --- --- --- amσ  

28/0- --- --- --- --- --- amr  

03/0 ± 002/0  03/0 ± 009/0  --- --- 03/0 ± 004/0  --- 2c 
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Abstract 
    In this study for prediction of the (Co)-variance components and genetic and phenotypic 
parameters for growth traits of Moghani sheep, data from birth weight (7368 records), weaning 
weight (5892 records), 6-month weight (5110 records), 9-month weight (2912 records) and 
yearling weight (2893 records) were used.  Data was collected during 1995-2017 from Moghani 
sheep breeding station in Jafarabad of Moghan. (Co) variance components and genetic 
parameters were estimated by Bayesian statistical method based on Gibbs sampling technique, 
because of high accuracy of bayasian method. Environmental factors such as birth year, birth 
season, Sex of lamb, birth type and mother's age were significant on all traits (P<0.01 and as 
fixed effects in the mode. Age of lamb during weaning was used as covariate in the model. 
Based on lowest AIC for birth weight, weaning weight, 6-month weight, 9-month weight and 
yearling weight the direct heritability was found to be 0.35±0.003, 0.20±0.004, 0.23±0.002, 
0.36±0.004 and 0.24±0.003 for the traits, respectively. Maternal heritability of birth weight and 
weaning weight were 0.26±0.002 and 0.11 ±0.002, respectively. The results revealed by 
increasing lamb's age and reducing lamb's dependence on mother, the contribution of maternal 
effects to direct genetic effects decreases. Therefore, the importance of this effect was reduced 
by increasing age due to decreased dependenc if lamb to mother. Low to moderate heritability 
of the traits indicated that selection for these traits will result in a low to moderate genetic 
improvement. 
 
Keywords: Bayesian Method, Growth Traits, Genetic Parameters, Moghani Sheep 
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