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 هاًی ٍ ٍسى تَلذ در گَسفٌذ هغاًیسًذُصفات صًتیکی  بزآٍرد پاراهتزّای
 

  4راهیي حبیبی هشرعِ خلفیٍ  3، هحوذ رسم کبیز2، اهیز رضیذی1یاسز آصفی
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 29/01/1399تاسیخ پزیشؽ:                24/02/1398تاسیخ دسیافت: 
            120    تا   114   :صفحِ

   
 چکیذُ

آٍری ضذُ جوع رکَرد 6585ٍ  7202 اس تزتیبهاًی ٍ ٍسى تَلذ بِسًذُ صفات صًتیکی بزآٍرد پاراهتزّای بزای پضٍّص ایي در    
 هذل 16 با صًتیکی پاراهتزّای ضذ. استفادُجعفزآباد  هغاًی گَسفٌذ ًضاد اصالح ایستگاُ تَسط 1388 تا 1374 ّایسال طی در

 هذل تعییي جْت .ضذًذبزآٍرد   ASRemlافشاراس ًزم استفادُ با ٍ REML رٍش با پذری ای ٍ، آستاًِدام ّایهذل قالب در هختلف
 صًتیکی اثزات ضاهل تَلذ، ٍسى آًالیش بزای هٌاسب دام هذل. ضذ استفادُ (AIC) هعیار اطالعات آکائیک اس صفت ّز بزای هٌاسب

 هستقین، افشایطی صًتیکی اثزات ضاهل دامهذل  هاًیسًذُ بزای. بَد هطتزک هحیط ٍ هادری افشایطی صًتیکی هستقین، افشایطی
 ّوچٌیي. بَد ٍاریاًس بیي صًتیک افشایطی هستقین ٍ هادریَهطتزک ٍ ک هحیط هادری، هحیط دائوی هادری، افشایطی صًتیکی

 . بَدهطتزک  هحیط ٍ هستقین افشایطی صًتیکی اثزات هاًی با استفادُ اس هذل پذری ضاهلسًذُ آًالیش بزای هٌاسب دام هذل
تزتیب ٍ پذری بِ دامهاًی با استفادُ اس هذل سًذُهستقین پذیزی ٍراثتد. َب 09/0±02/0ذ ٍسى تَلهستقین بزای پذیزی ٍراثت

با هذل  هاًیسًذُ پذیزیّوچٌیي ٍراثت .افشایص یافت 15/0 ٍ 22/0 کِ پس اس تصحیح بِ ،بَد 02/0±05/0ٍ  002/070±0/0
، 61/0±24/0تزتیب هاًی بِسًذُ هحیطی ٍ فٌَتیپی بیي ٍسى تَلذ ٍ ّوبستگی صًتیکی،بزآٍرد ضذ.  30/0±10/0 ای آستاًِ

 ًااریببزآٍرد هطتزک بزای  یهحیط اتدر ًظز گزفتي عَاهل هحیطی اس جولِ اثز بزآٍرد ضذ. 01/0±07/0ٍ  02/0±08/0
 صًتیکی ضزٍری است.پاراهتزّای 
 

 صًتیکی پاراهتزّایهاًی، ٍسى تَلذ، سًذُ گَسفٌذ هغاًی،: کلیذی ّایٍاصُ
 

 هقذهِ
تَلیذ تش اػاع تْثَد طًتینی اص دیشتاص ٍسی  تْشُافضایؾ    

دٌّذگاى دام تَدُ اػت. هیضاى هَفقیت هَسد تَجِ پشٍسؽ
حیَاًات، دس تَلیذ ساًذهاى اصالح ًظاد دس تْثَد ّای  تشًاهِ

صفات هـاّذُ ؿذُ دس  تٌَعٍساثت دس تشٍص هیضاى تؼتگی تِ 
هطلَب ٍ  ّایداسای طى ّا، ؿٌاػائی حیَاًاتداماقتصادی 

پیـشفت دس  هیضاىداسد.  هثل تشای تَلیذتشتش اًتخاب ٍالذیي 
ّای اػتشاتظیحیَاًات دس گشٍ تِ ماسگیشی ػولنشد تْثَد 
 تشآٍسدتا  .تاؿذهی اًتخابّای سٍؽًظاد ٍ  اصالح هٌاػة
  ،تیي صفات ّوثؼتگی طًتینیٍ  پزیشیٍساثت ضشیة

تشآٍسد پیـشفت طًتینی ماسگیشی تْتشیي سٍؽ اًتخاب ٍ تِ
 ایٌنِ تِ تَجِ تا (.7) پزیش خَاّذ تَدحاصل اص اًتخاب اهناى

 ػٌگیي ّایتشُ تَلیذ تشای هٌاػثی قاتلیت گَػفٌذ هغاًی
 اص اصلی ّذف ٍ ؿذُ هحؼَب گَؿتی ًظاد لی داسد، ٍصى

ٍصى تَلذ دس مٌاس ػایش  .(7) اػت گَؿت تَلیذ ًظاد ایي پشٍسؽ
ای تشخَسداس اػت. صفات تَلیذی دس گَػفٌذ اص اّویت ٍیظُ

طًتینی  ػَاهلات اثش اّویت ٍ طًتینی پاساهتشّای تشآٍسد
تشای  گَػفٌذ دس سؿذ صفات تش هادسی ٍ هؼتقین افضایـی
 صفات ًحَُ تَاسث تْتش دسك ًظاد، اصالح ّایتشًاهِ طشاحی

 اًتظاس پاػخ هَسد تیٌیپیؾ ٍ اصالحی اسصؽ تیٌیپیؾ سؿذ،
 طًتینیات تش اثش اػت. ػالٍُ ضشٍسی اًتخاب ّایتشًاهِ اص

 هحیطی ٍ طًتینی افضایـی ػَاهل اتاثش هؼتقین، افضایـی
(. ّوچٌیي 7،3) اػت هؤثش تغییشات ٍصى تَلذ تش ًیض هادسی
هیضاى ثیش اًپشٍسؽ گَػفٌذ تحت تدس حشفِ ػَدآٍسی هیضاى 

ثیش أتحت تّن  ّاهاًی تشُصًذُهیضاى  ػت.ّاتشُهاًی صًذُ
 ػَاهل هحیطی هختلف، ،تشُ هادسی، طًتیل ّای تَاًایی
ًتایج تشخی اص  .(22،16) ؿذتاصا هیّا ٍ ػَاهل ػفًَتتیواسی

پزیشی صفت ٍساثتّای اًجام گشفتِ ًـاى دادُ اػت،  پظٍّؾ
دس گَػفٌذاى ًظاد صَست  تا ؿیشگیشیهاًی پغ اص تَلذ صًذُ

ّوچٌیي تشخی  .(23) تاؿذ هی 35/0تا  18/0ػیاُ اػناتلٌذی 
ّای  غالِپزیشی هشه ٍ هیش تضٍساثت ضشیة اص پظٍّـگشاى

ًتایج ایي  .ًذاُ گضاسؽ مشد 29/0 هشخض سا اص تَلذ تا ؿیشگیشی
پزیش تَدُ ٍ تا تَاسثهاًی صًذُصفت ًـاى دادُ اػت مِ 

سغن اّویت تِ .(20) آًشا تْثَد تخـیذتَاى  اًتخاب هی
ّای اصالحی تشًاهِ دسّا هاًی تشُصًذُ ،ایي صفت اقتصادی

اػت.  هَسد تَجِ قشاس گشفتِموتش  ًظادّای هختلف گَػفٌذ
ّای هٌظَس ًوَدى ایي صفت دس تشًاهِتٌاتشایي تشای 

ٍ تْثَد طًتینی آى، تشآٍسد پاساهتشّای طًتینی  ًظاد اصالح
ّذف اص ایي (. 22،16،13) تاؿذًیاص هیهَسد هاًی صفت صًذُ

ٍ ٍصى هاًی صًذُصفات  طًتینی  تشآٍسد پاساهتشّایپظٍّؾ 
 . تاؿذ دس گَػفٌذاى ًظاد هغاًی هیتَلذ 
 

 ّاهَاد ٍ رٍش
 ّا ٍ اطالعاتدادُ

اص  طًتینیتشآٍسد پاساهتشّای هٌظَس  تِ پظٍّؾدس ایي    
تشُ اص تَلذ هاًی  سمَسدّای هشتَط تِ صفات ٍصى تَلذ ٍ صًذُ

 سد مِ طی سمَ 7202ٍ  6585 اص تشتیة تِ تا ؿیشگیشی
آٍسی دس ایؼتگاُ جؼفشآتاد هغاى جوغ 1388تا  1374ّای ػال

. اطالػات هَسد اػتفادُ ؿاهل اطالػات ؿذؿذُ تَد اػتفادُ 
ٍ ػَاهل هحیطی هؤثش تش صفات  سمَسد صفات، ماهل ؿجشُ،

جْت  تَدًذ. تیپ تَلذ ٍ ػي هادس، ػال تَلذ، جٌغؿاهل 
 قالة فایل اطالػات دس ملیِ تشآٍسد پاساهتشّای طًتینی، اتتذا

اص  اػتفادُ ًَتت تا چٌذ دس ٍ رخیشُ Excel افضاسًشم دس ّادادُ
 هَسد Visual Foxpro 8.0تشًاهِ ٍ ایي گًَاگَى ّایتخؾ

 داًطگاُ علَم کطاٍرسی ٍ هٌابع طبیعی ساری
 پضٍّطْای تَلیذات داهی
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 مادر که پدر و هاییبره .گرفت رارق تصحیح و بازنگری
 ها نبود از فایل داده معلوم آنها مادر سن یا نامشخص داشتند

 افزاراثرات عوامل ثابت از نرم برآوردبرای . حذف شدند

SAS 9.1  یک و چند متغیره با  تحلیل و . تجزیهشداستفاده
 (REML)نمائی محدود شده استفاده از روش حداکثر درست

 .شد استفاده  ASRemlرافزانرم در
 

 مانی در گوسفند مغانیهای مربوط به صفات وزن تولد و زنده آمار توصیفی داده -9جدول 
Table1. Descriptive statistics of birth weight and survival traits in Moghani sheep 

 مانیآمار توصیفی زنده  آمار توصیفی وزن تولد
 7828 رکوردتعداد   1323 تعداد رکورد
 887 تعداد پدر  821 تعداد پدر
 9992 تعداد مادر  9971 تعداد مادر

 21 )درصد( میانگین  19/1 )کیلوگرم( میانگین
 99 )درصد( انحراف معیار  71/2 انحراف معیار)کیلوگرم(

 2 حداقل  8 )کیلوگرم( حداقل
 9 حداکثر  7 )کیلوگرم( حداکثر

 

 تااز تولد که  هاییبره ،مانیهمنظور تهیه فایل زندبه   
 شده بودند تلف که ییها بره و یک کد بودند زنده شیرگیری

 در این پژوهش جهت برآورد شد. داده اختصاص صفر کد
 از دام مدل با مانیزنده و تولد وزن ژنتیکی پارامترهای

  بر عالوه همچنین .شد  استفادهزیر  98 تا 9 هایمدل
 از مانیزنده پذیریوراثت ضریب دبرآور برای فوق هایمدل
 (91تا  99های)مدل ای پدری آستانهمدل و پدری  هایمدل

 .شد استفاده نیز
 

            y=Xb+Zaa+e   9 مدل
8مدل    y=Xb+Zaa+Zcc+e            
9مدل   Cov(a,m)=0          Xb+Zaa+Zmm+e y= 
1مدل   Cov(a,m)=Aσam y=Xb+Zaa+Zmm+e                   

3مدل   Cov(a,m)=0             y= Xb+Zaa+Zmm+Zcc+e  
1مدل   Cov(a,m)=Aσam y=Xb+Zaa+Zmm+Zcc+e             

7مدل    y=Xb+Zaa+Zll+e 
2مدل    y=Xb+Zaa+Zcc+Zll+e 
1 مدل  Cov(a,m)=0          y=Xb+Zaa+Zmm+Zll+e 
92 مدل   y=Xb+Zaa+Zmm+Zll+e 
99مدل   Cov(a,m)=0           y=Xb+Zaa+Zmm+Zcc+Zll+e 
98مدل   Cov(a,m)=Aσam y=Xb+Zaa+Zmm+Zcc+Zll+e              
99مدل    y=Xb+Zss+e 

91مدل    y=Xb+Zss+Zcc+e 

93مدل    y=Xb+Zss+Zll+e 

91مدل    y=Xb+Zss+Zcc+Zll+e 

 

بردار اثرات عوامل  :b بردار مشاهدات، :y فوقهای در مدل   
بردار اثرات  :mافزایشی مستقیم،  یاثرات ژنتیک بردار :a ثابت،
بردار اثرات محیطی دائمی مادری،  :cافزایش مادری،  یژنتیک

l: مادری بردار اثرات محیط مشترك ،s: ژنتیکی  اثرات ردارب
ماتریس : Aبردار اثرات باقیمانده و  :e، افزایشی مستقیم قوچ

 Zs و ,X Za, Zc, Zm,  Zlروابط خویشاوندی است، همچنین 
عوامل اثرات ارتباط ترتیب  هستند، که به های طرح ماتریس

افزایشی مستقیم، محیطی دائمی مادری،  یثابت، ژنتیک
ترك و ژنتیکی افزایشی افزایشی مادری، محیط مش یژنتیک

کنند. همچنین می را با بردار مشاهدات برقرار قوچمستقیم 
σam قیم و ژنتیکی ژنتیکی افزایشی مستاثرات اریانس بین وکو

ترین جهت تعیین مناسب .دهد افزایشی مادری را نشان می
 .(82) استفاده شد (9رابطه ) AICآزمون مدل از 
 AICi = -2 log Li + 2 pi                                    : 9رابطه 

 

 نسبت لگاریتم  :log Liیک، ئمعیار آکا :AICiدر این رابطه:    
مترهای موجود در مدل است. در راعداد پات :Piنمائی و  ستدر

عنوان یک را داشت بهئنهایت مدلی که کمترین مقدار آکا

 پذیریترین مدل انتخاب شد. همچنین میزان وراثت مناسب
لیل دبه .تصحیح شد 8مانی با استفاده از رابطه  رای صفت زنده

 باشد و می باینریمانی یک صفت صفت زنده اینکه
پذیری  وراثت مقدار تصحیح ،نرمال نیستند زیعتو ها دارایداده

 ضروری است. 8با رابطه برآورد شده 
 :8رابطه 

           
  

         
      

   
 

 
           در این رابطه     

پذیری تصحیح شده، وراثت = 
         
مانی میزان زنده =pپذیری مشاهده شده، وراثت = 

 باشد. مانی می شدت انتخاب معادل زنده =i و
 

 و بحث نتایج
 عوامل محیطی مؤثر بر صفات

های ژنتیکی ابتدا باید میزان تأثیر برای برآورد پارامتر
روی صفات مورد مطالعه مشخص گردد. از بر عوامل محیطی 

  ترین عوامل محیطی مؤثر بر صفات قبل شیرگیریمهم
 تولد و سن مادر را نام برد تیپال تولد، جنس، توان سمی

محیطی مؤثر عوامل نتایج مربوط به اثرات  8در جدول (. 93)
سال مانی نشان داده شده است.  بر صفات وزن تولد و زنده

 مانی داشتداری بر وزن تولد و زندهمعنی تولد تأثیر
(29/2p<)دار سال تولد بر صفات مورد مطالعه . اثر معنی 

های مختلف در سال شرایط آب و هواییتغییرات دلیل به
 باشدمیزان بارندگی، مدیریت، تغذیه، بهداشت و .... می شامل

 دار بودمعنی مانیو زنده بر وزن تولد بره اثر جنس (.88،91)
(29/2p<.) ها بود. میانگین وزن وزن تولد نرها بیشتر از ماده

 های ماده بود.ر از برهتکیلوگرم سنگین 91/2های نر بره تولد
ها و سیستم هورمون دلیلجنس بر وزن تولد به داراثر معنی

 (. پژوهشگران93) باشدریز متفاوت در دو جنس میغدد درون
حساسیت به محیط در جنس نر بیشتر از اند گزارش کرده

  (.3) بودبنابراین مرگ و میر نرها بیشتر باشد جنس ماده می
 دار بودمانی معنیوزن تولد و زندهتیپ تولد بر  اتاثر

(29/2p<)های تک قلو نسبت به برهوزن که  طوری. به
. تفاوت بود بیشتردوقلوها و دوقلوها نسبت به سه قلوها 

ترتیب های تک قلو با دوقلو و سه قلو بهوزن برهمیانگین 
با  ،شودمی کیلوگرم بود. همانطور که مالحظه 12/9و  71/2

یی و سه قلوزایی میزان وزن تولد نیز کاهش افزایش دوقلوزا
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و  رحمیابد. دالیل آن عواملی چون محدود بودن فضای می

نسبت به تک قلوها در زمان ی کافی چند قلوها عدم تغذیه
های یک قلو نسبت مانی بره(. درصد زنده7) باشدمی آبستنی

های دو قلو و دو قلو نسبت به سه قلو بیشتر بود. بره به
با افزایش دوقلوزایی و سه قلوزایی میزان مرگ و میر  اینبنابر

مانی در تک قلوها زنده یابد. دلیل باال بودننیز افزایش می
های تک قلو، مصرف شیر احتماالً باال بودن وزن تولد بره

 (. سن مادر تأثیر89) باشدمادر می تربیشتر و پرستاری مناسب
 داشتها  برهنی ماداری بر صفت وزن تولد و زندهمعنی

(29/2p<)ساله وزن تولد  1 های های حاصل از میش. بره
 ها داشتند. های حاصل از سایر میشبیشتری نسبت بره

تر بودند. دلیل آن تر سبکهای جوانهای حاصل از میشبره
 تر باشدهای جوانی کوچک بدن در میشهزممکن است اندا

مانی زندهه سال 3-7های های حاصل از میش(. بره91)
های جوان های حاصل از میشبره بیشتری را نسبت به

 ها شیر بیشتری هم تولید دلیل اینکه این میشداشتند. به
 (.99) های آنها بیشتر استمانی برهکنند، بنابراین زندهمی

ل محیطی بر روی صفات نتایج پژوهش حاضر از تأثیر عوام
در گوسفند  انرشیدی و همکاربا مطالعات  مورد مطالعه

ریگو  و (9) در گوسفند دیمان چنیتر و همکاران، (91) کرمانی
مطابقت  (89) صورت سیاه اسکاتلندی در گوسفندو همکاران 

 .اشتد
 

 میانگین حداقل مربعات سطوح مختلف عوامل ثابت بر صفات مورد مطالعه -8جدول 
Table 2. Mean least squares of different levels of fixed factors on studied traits 

 عوامل ثابت
 مانیزنده وزن تولد

 درصد رکورد تعداد )کیلوگرم(میانگین   تعداد رکورد
 **  **  سال تولد

 **  **  جنس

 **  **  سن مادر

 :**29/2>p دار دارند. متفاوت هستند با هم تفاوت معنیهائی که در هر زیر کالس دارای حروف  میانگین  
 

 انتخاب مدل مناسب
یک برای تعیین ئنتایج مربوط به آزمون معیار آکا   

نشان داده شده است.  1و  9ترین مدل در جدول  مناسب
بهترین مدل برای صفت وزن  ه است،تایج نشان دادچنانچه ن

 بود. این مدل شامل، اثرات ژنتیکی افزایشی  1تولد مدل 
 

. ولی دبومستقیم، ژنتیکی افزایشی مادری و محیط مشترك 
که شامل،  98مانی مدل زنده برای صفت ترین مدلمناسب

اثرات ژنتیکی افزایشی مستقیم، ژنتیکی افزایشی مادری، 
واریانس بین وائمی مادری، محیط مشترك و کمحیطی د

 ژنتیک افزایشی مستقیم و مادری بود.

 مناسبدام  مدل تعیین برای* یکئآکا معیار -9 جدول
Table 3. Akaike Criterion* to determine the appropriate animal model 

 مانیزنده تولد وزن مدل
9 81/992 12/29 
8 79/829 11/79 
9 19/922 72/29 
1 29/921 92/11 
3 23/971 11/73 
1 77/922 91/11 
7 11/22 11/3 
2 89/83 11/7 
1 2 11/7 
92 21/2 98/87 
99 19/2 11/1 
98 88/9 2 

 .است شده کسر( مدل ترین مناسب) عدد کمترین از ستون هر اعداد تمام*: 
 

مانی با استفاده ترین مدل برای صفت زندههمچنین مناسب   
که شامل، اثرات ژنتیکی افزایشی  9ز مدل پدری مدل ا

 مستقیم قوچ و محیط مشترك بود.
 برآورد پارامترهای ژنتیکی

کوواریانس و پارامترهای ژنتیکی -های واریانسبرآورد مؤلفه   
 های ژنتیکی برای طراحی برنامه های مؤلفهو اهمیت نسبی 

بینی شصفات، پیتوارث اصالح نژادی، درك بهتر مکانیسم 
های بینی پاسخ مورد انتظار از برنامهارزش اصالحی، پیش
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 29/2b±1  9192  1/92a±2/29  9818 نر 
 21/9a±1  9318  9/17b±2/29  9819 ماده 

 **   ** تیپ تولد  
 21a±1  1321  1/17a±2/29  1981 تک قلو 
 21b±1  8191  1/99b±2/29  8917 دو قلو 
 71c±3  11  9/99c±2/22  11 سه قلو 

 29b±1  9198  9/79d±2/29  9119 8 ساله 
 21a±1  9119  1/99c±2/29  9989 9 ساله 
 21a±1  9182  1/88b±2/29  9811 1 ساله 
 23a±1  9821  1/89b±2/29  9221 3 ساله 
 23a±1  237  1/99a±2/29  221 1 ساله 
 23a±1  111  1/82b±2/21  191 7 ساله 

http://rap.sanru.ac.ir/article-1-1015-fa.html
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کارگیری روش مناسب انتخاب برای صفات مهم انتخاب و به
 طور که مشاهده همان (.91،93اقتصادی ضروری است )

پذیری پذیری مادری بیشتر از وراثتشود ضریب وراثتمی
 باشد.مستقیم می

 

 مناسب پدری مدل عیینت برای* یکئآکا معیار -1 جدول
Table 4. Akaike Criterion* to determine the appropriate Sir model 

 مانیزنده مدل
9 31/23 
8 9/17 
9 2 
1 11/9 

 است. شده کسر( مدل ترینمناسب) عدد کمترین از ستون اعداد تمام*: 
 

دار ولی شیرگیری اغلب معنیاز اثرات مادری بر اوزان قبل     
 پذیری مادری کاهش ولیضریب وراثت برها افزایش سن ب

 پژوهشگران (.91،93) یابدمی پذیری مستقیم افزایشوراثت
ند بخش قابل توجهی از تنوع در صفات رشد ا هگزارش کرد

پذیری مادری و نسبت گوسفند مربوط به اثرات مادری )وراثت
و با واریانس محیطی دائمی مادری به واریانس فنوتیپی( بوده 

. چون (91،93) شودافزایش سن بره تأثیر آن کمتر می
پذیری وراثت نتایج (.7) یابدمی وابستگی بره به مادر کاهش

مستقیم و مادری حاصل از این پژوهش با نتایج گزارش شده 
ریگو و و  (91) در گوسفند کرمانی رشیدی و همکاران

ت مطابق (89) در گوسفند صورت سیاه اسکاتلندی همکاران
در  سیهان و همکاران گزارش شده توسط اما با نتایج .رددا

در گوسفند میرائی آشتیانی و همکاران و  (8) گوسفند سگیز
. احتماالً دالیل متفاوت بودن مغایرت داشت (98) سنگسری

خصوصیات ژنتیکی  ،پذیری مستقیم و مادرینتایج وراثت
دن یا متفاوت بین نژادها، شرایط محیطی متفاوت، کامل بو

برای آماری مورد استفاده نبودن شجره و نوع استفاده از مدل 
 باشد. میبرآورد پارامترهای ژنتیکی 

شود نسبت واریانس محیط همانطور که مشاهده می   
دار است. یعنی وزن تولد به مشترك به واریانس فنوتیپی معنی

شدت تحت تأثیر اثرات محیط مشترك قرار دارد. لذا در 
مشترك در مدل منظور  یمحیط اتن صفت باید اثرمطالعه ای

رشیدی و شود. نتایج حاصل از این پژوهش با گزارشات 
. در صورت در نظر مطابقت داشت (82) در بز مرخز همکاران

برآورد واریانس ژنتیکی مقدار نگرفتن اثرات مادری در مدل، 
برآورد و در نتیجه واقعی از مقدار  بیشترافزایشی مستقیم 

پذیری مستقیم، وراثت(. 1)بود خواهد  اریبپذیری وراثت
پذیری مادری، نسبت واریانس محیطی دائمی مادری به وراثت

واریانس فنوتیپی، نسبت واریانس محیط مشترك به واریانس 
فنوتیپی و همبستگی ژنتیکی افزایشی مستقیم و مادری با 

  ( برای صفت98)مدل  دامترین مدل استفاده از مناسب
، 282/2±229/2، 272/2±228/2ترتیب مانی بهزنده
برآورد  -119/2±292/2و  282/2±922/2، 229/2±228/2

پذیری مستقیم و مادری حاصل از این وراثت ایجنت گردید.
در گوسفند ایران محمدی رشیدی و میرزابا گزارشات  پژوهش

 ینو استرالیاییدر گوسفند مر هاتچر و همکارانو  (92) بلک
 سیهان و همکاراناما با گزارشات  .قرار دارنددامنه  در یک (1)

برآورد منفی همبستگی . مطابقت نداشت (8) در گوسفند سگیز
با  آنهاکه تاثیرات  دهدمی نشان ژنتیکی مستقیم و مادری

با از این پژوهش حاصل نتایج . باشد نمیجهت هم یکدیگر

 (1) در گوسفند نیوزیلند اورت هینکس و همکاراننتایج 
پذیری حاصل از مدل دام پس از . ضریب وراثتداردمطابقت 

با  (Scale Relationships) تصحیح برای روابط مقیاس
حاصل با  نتایج افزایش یافت. 88/2به  8رابطه استفاده از 

 در گوسفند ایران بلکمحمدی رشیدی و میرزا هایپژوهش
 (99) در گوسفند بلوچی محمدی و همکارانمیرزاو  (92)

 .بقت داشتمطا
پذیری مستقیم و وراثت دادنشان  3های جدول چنانچه داده   

مشترك به واریانس فنوتیپی با  ینسبت واریانس محیط
 ( برای صفت 9ترین مدل پدری )مدل استفاده از مناسب

برآورد شد.  92/2±28/2و  23/2±28/2ترتیب  مانی بهزنده
پذیری مستقیم حاصل از این پژوهش با گزارشات  نتایج وراثت

و  (92) در گوسفند ایران بلکمحمدی رشیدی و میرزا
مطابقت  (99) در گوسفند بلوچی محمدی و همکارانمیرزا

مشترك  یمحیط اتشود اثرطور که مالحظه میهمان. رددا
دار معنی دامبا استفاده از این مدل )مدل پدری( همانند مدل 

 باشد.می
برآورد  93/2پذیری تصحیح شده در این مدل ضریب وراثت   

با نتایج گزارش شده  حاصل از این پژوهش گردید. نتایج
اگر چه ضریب  .(92) ین مطابقت داشتتوسط سایر محقق

پذیری تصحیح شده با مدل پدری تا حدودی کمتر از وراثت
است، اما با توجه به اینکه نرهای مولد نسبت به  داممدل 
ترین نقش را در ن ماده تعداد نتاج بیشتری داشته و مهممولدی

 تغییر فراوانی ژن در جمعیت را دارند، استفاده از مدل پدری
برای برآورد پارامترهای ژنتیکی صفت  دامنسبت به مدل 

برآورد  .(93) مانی یا مرگ و میر اهمیت بیشتری داردزنده
 )لجستیک(ای آستانه پذیری مستقیم با استفاده از مدل وراثت

پذیری برآورد وراثت .بود 92/2±92/2مانی برای صفت زنده
شده در این پژوهش با استفاده از این مدل با گزارشات 

همانطور  .مطابقت دارد (82) در بز مرخزرشیدی و همکاران 
پذیری مستقیم برآورد شده در این شود وراثتمی که مشاهده

های دیر برآورد شده در مدلای( بیشتر از مقامدل )مدل آستانه
و  دامو پدری است. دالیل پایین بودن آن در دو مدل  دام

 پدری مرکب بودن این صفت و اینکه عوامل زیادی بر 
ای بودن این (. همچنین ماهیت آستانه9) مانی تأثیر دارندزنده

در صفت و کم بودن واریانس ژنتیکی افزایشی مستقیم 
دهد که برآوردها نشان میاین  باشد.میهای خطی  مدل

خطی، همبستگی بین های  مدلبرخالف برآوردهای حاصل از 
ای با استفاده از رکوردهای مختلف تولیدی برای صفات آستانه

گیری در طوری که تصمیمای بسیار مهم است، بهمدل آستانه
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 992.. ............................................................................................................................. مانی و وزن تولد در گوسفند مغانیبرآورد پارامترهای ژنتیکی صفات زنده

 
مورد حذف میش بر اساس یک رکورد از صفات آستانه دارای 

طور کلی اغلب بین (. به97) دقت کافی خواهد بود
پژوهشگران در خصوص استفاده از مدل مناسب جهت آنالیز 

ای اختالف نظر وجود دارد. برخی از پژوهشگران صفات آستانه
 اند، برآورد پارامترهای ژنتیکی با استفاده از گزارش کرده

باشد. بر این ای اریب میهای خطی برای صفات آستانهمدل
جهت برآورد  ای های آستانهمیالدی مدلاساس در دهه هشتاد 

ای از طرف برخی پارامترهای ژنتیکی صفات آستانه
پژوهشگران پیشنهاد شد. اما در دهه نود برخی پژوهشگران 

حاصل از  گزارش کردند، اهمیت برآوردهای تصحیح شده

لذا  (.92) ای کمتر نیستآستانه هایهای خطی از مدلمدل
میزان زیادی تحت توارث ت بهصف توان استنباط کرد اینمی

دلیل اثرات قرار دارد و بخشی از تنوع موجود در این صفت به
 توان از طریق باشد. بنابراین میمیافزایشی ژنتیکی 

های اصالح دام در کنار بهبود شرایط کارگیری تکنیکهب
ها را افزایش داد. مانی در برهمحیطی و مدیریتی میزان زنده

 شود نتایج حاصل با استفاده از مشاهده میطور که همان
شدت تحت تأثیر اثرات ت بههای مختلف این صفمدل

 اتمشترك قرار دارد. لذا در مطالعه این صفت باید اثر یمحیط
 .(99) مشترك در مدل منظور شود یمحیط

 

 ترین مدلپارامترهای ژنتیکی برآورد شده با مناسب -3 جدول
Table 5. Genetic parameters estimated with the most appropriate model 

ای آستانه مدل پدری داممدل  داممدل   *پارامتر  

مانیزنده وزن تولد مانیزنده  مانیزنده   
  
 

  
 

  
 

  ±S.E - - - 
  

    
  
  9798/2  2111/2  2118/2  8119/9  

      
 

           
  - 88/2  93/2  - 

:*  
پذیری مستقیم،وراثت = 

 
  
   قوچ، مستقیم پذیریوراثت = 

 نسبت واریانس =  دائمی مادری به واریانس فنوتیپی، یمحیط نسبت واریانس=   پذیری مادری، وراثت = 

  همبستگی بین اثرات ژنتیکی افزایشی مستقیم و مادری،  =    مشترك به واریانس فنوتیپی،  یمحیط
      واریانس فنوتیپی،  = 

           پذیری لجستیک، وراثت = 
 = 

 پذیری تصحیح شده.وراثت
 

 همبستگی بین صفات
همبستگی ژنتیکی، فنوتیپی و محیطی بین صفات مورد    

های این ارائه گردیده است. چنانچه داده 1مطالعه در جدول 
دهد همبستگی ژنتیکی، فنوتیپی و محیطی جدول نشان می

، 19/2±81/2ترتیب مانی بهو زنده بین صفات وزن تولد
همبستگی ژنتیکی  برآورد گردید. 22/2±28/2و  29/2±27/2

نسبت به همبستگی فنوتیپی و محیطی بین صفات مورد 
مطالعه بیشتر بود. برآوردهای همبستگی ژنتیکی مثبت و باال 
بین دو صفت نشان دهنده این است که ژن های مشابهی در 

ند و انجام انتخاب برای یک صفت بروز این صفات نقش دار
در صفت دیگر خواهد شد. بنابراین با  ات مثبتسبب تغییر

انتخاب نرهایی با ارزش اصالحی باال برای صفت وزن تولد 
 (.82) ها افزایش دادمانی را در برهتوان میزان زندهمی

ریگو و همبستگی ژنتیکی حاصل از این پژوهش با گزارشات 
مطابقت  (89) صورت سیاه اسکاتلندیدر گوسفند همکاران 

داد  همبستگی محیطی مثبت بین این دو صفت نشان. داشت
 که با بهبود فاکتورهای محیطی برای وزن تولد میزان 

اند پژوهشگران گزارش کرده .یابدمانی نیز افزایش میزنده
بهبود کیفیت و کمیت خوراك در طی شش هفته آخر آبستنی 

(. 82) ها داردبزغاله مانی زندهرا بر  بز آبستن تأثیر مثبتی
همبستگی محیطی حاصل از این پژوهش با نتایج پژوهش 

مطابقت  (99) در گوسفند بلوچی محمدی و همکارانمیرزا
 از این پژوهش با گزارشات همبستگی فنوتیپی حاصل .دارد

تا حدودی در یک دامنه  (82) در بز مرخز رشیدی و همکاران
 قرار دارند.

 
 

 مانیوزن تولد و زنده همبستگی بینبرآورد  -1ل جدو
Table 6. Estimating the correlation between birth weight and survival 

 میزان همبستگی نوع همبستگی

 

 عوامل محیطی اثرات داد نتایج این پژوهش نشان    
بنابراین در نظر  .ر صفات مورد مطالعه دارندداری بمعنی

های آماری برای برآورد نااریب  در مدلگرفتن این عوامل 
 با توجه به باال بودن ضروری است. ژنتیکی  پارامترهای

تواند به عنوان  مانی، این صفت می پذیری صفت زندهوراثت
 نژاد گوسفند مغانیهای اصالح  یک معیار انتخاب در برنامه

ذیری پتوجه قرار گیرد. با توجه به باال بودن وراثتمورد 
توان  ذیری مستقیم، میپمادری وزن تولد نسبت به وراثت

نتیجه گرفت که وزن تولد تحت تاثیر اثرات ژنتیکی افزایشی 
مشترك  یمحیط اتهمچنین الزم است اثرمادری قرار دارد. 

 .عنوان یک عامل مهم و مؤثر در مدل آماری منظور گرددبه
دار بین دو صفت وزن تولد و  همبستگی ژنتیکی مثبت و معنی

مانی نشان داد انتخاب نرهایی که ارزش اصالحی باالیی زنده
ها خواهد  مانی بره برای بهبود وزن تولد دارند، باعث بهبود زنده

  شد.
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 ±S.E - -  2/23±0/28 - 

 2/228±0/229 

 ±S.E - -2/119±0/292 - - 

 2/19±0/81 ژنتیکی 
 2/27±0/29 فنوتیپی 
 2/22±0/28 محیطی 

 ±S.E  2/21±0/28 2/270±2/228 - - 

 ±S.E 2/99±0/29 2/280±2/229 - -

±S.E 2/99±0/28 2/920±2/282 2/92±0/28 - 

 ±S.E - - - 2/90±2/09 
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Abstract 
   Genetic parameters for birth weight and survival traits were estimated using data collected 
from 1995 to 2009 in Jafarabad Moghani Sheep Breeding Station. Number of observation for 
survival and birth weight were 7202 and 6585, respectively. Genetic parameters were estimated 
using restricted maximum likelihood (REML) procedure under 16 different models, including 
animal, threshold and sire models using ASReml software. The most appropriate model for each 
trait was determined based on Akaike’s Information Criterion (AIC) method. The appropriate 
model for birth weight was included direct additive genetic, maternal additive genetic and 
common litter effects. Also, the animal model for lamb survival were included direct additive 
genetic, maternal additive genetic, maternal permanent environmental, common litter effects 
and covariance between direct and maternal additive genetic effects. The appropriate sire model 
for lamb survival was included sire direct additive genetic and common litter effects. Estimated 
direct heritability for birth weight was 0.09±0.02. The direct heritabilities for survival with 
animal model and sire model was 0.070±0.002 and 0.05±0.02, which after correction was 
changed to 0.22 and 0.15, respectively. Also, the estimation of heritability for lamb survival 
from threshold model was 0.30±0.10. Genetic, environmental and phenotypic correlation 
between birth weight and lamb survival were 0.61±0.24, 0.08±0.02 and 0.07±0.01, respectively. 
Consideration of environmental factors, including common litter effects, is essential for 
unbiased estimation of genetic parameters. 
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