
91.....................................................................................1392زمستانو پاییز/ 8شماره / مچهارسال / پژوهشهاي تولیدات دامی

با بومیمرغانتولیدي و تولید مثلی درژنتیکی صفاتپارامترهايبرآورد
گیري گیبس استفاده از روش بیزي مبتنی بر نمونه

3و حسین محمدي2، صادق علیجانی1امین یوسفی زنوز

چکیده
هفتگی، سن بلوغ جنسی، میانگین وزن و 8هاي واریانس و پارامترهاي ژنتیکی وزن بدن در مؤلفه

تا 1374هاي سال(، اصفهان )1389تا1370هايسال(تعداد تخم مرغ مرغان بومی سه استان مازندران 
آوري شده توسط مراکز اصالح نژاد مرغان هاي جمعبر اساس داده) 1389تا 1380هايسال(و یزد ) 1390

روش هاي ژنتیکی با شش مدل حیوانی مختلف و باپارامتربرآورد . هاي مربوطه برآورد شدبومی استان
هاي مختلف برازش مدل. فتگرانجامGIBBS3F90س با نرم افزار بگیري گینمونهمبتنی بر آماري بیزي

برازش اثر ژنتیکی افزایشی مستقیم بدون منظور .آزمون شدندDICشاخص ها با داري مدلشده و معنی
نتایج نشان داد که . کردن سایر آثار تصادفی، موجب شد وراثت پذیري مستقیم بیش از حد برآورد شود

وراثت . اي از واریانس فنوتیپی مشاهده شده ناشی از اثر ژنتیکی افزایشی مادري استبخش قابل مالحظه
متوسط وزن تخم مرغ، وزن بدن در هشت هفتگی، تعداد تخم مرغ و سن بلوغ جنسی براي مرکز پذیري 

و براي 28/0و 10/0، 12/0، 31/0، براي مرکز اصفهان به ترتیب 41/0و 15/0، 23/0، 54/0مازندران به ترتیب 
.برآورد شد19/0و 16/0، 13/0، 33/0مرغان بومی یزد به ترتیب 

اثرمادري، DIC، شاخص ، وراثت پذیريهاي واریانس مؤلفه:يدیکلهاي هواژ

مقدمه
نژادهاي بومی حیوانات هر کشور به عموماً 

عنوان سرمایه ملی و ذخایر استراتژیک هر 
حفظ و تکثیر آنها . شوندوب میکشوري محس

این . از ارزش و اهمیت بسیاري برخوردار است
موجودات پس از هزاران سال انتخاب طبیعی و 
مصنوعی و با غلبه بر تمامی شرایط نامساعد 

محیطی همچنان به حیات خویش ادامه داده و 
به تکثیر و ازدیاد نسل پرداخته و نسبت به 

سازگاري هاي محیطی بسیاري از محدودیت
مرغهاي بومی مواد ژنتیکی پایه . اندپیدا کرده

هاي هاي اصالح نژاد در زیستگاهبراي برنامه
شوند، بنابراین شناخت خویش محسوب می

)a_yousefi_z@yahoo.com: نویسنده مسوول(، دانشگاه تبریز،دانش آموخته کارشناسی ارشد-1
دانشگاه تبریز،دانشجوي دکتريو استادیار -3و 2

1/3/92: تاریخ پذیرش20/9/91: تاریخ دریافت

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري
پژوهشهاي تولیدات دامی
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تواند مبناي دقیق این ذخایر ژنتیکی می
هاي اصالح نژادي در تري براي برنامهدقیق

تر و دهی آنها در زمان کوتاهآینده و نتیجه
بهینه از منابع موجود در جهت افزایش استفاده 

روستاییشرایطباسازگاروبا تولید مناسب
.)6(کندفراهم

هاي آماري در چند توسعه و پیشرفت روش
دهه گذشته  در اکثر مطالعات اصالح نژادي 
مد نظر بوده است و در این ارتباط روش بیزي 

گیري گیبس به عنوان مبتنی بر تکنیک نمونه
روشی نوین و بسیار قدرتمند امروزه در سراسر 

هاي علوم مورد توجه قرار دنیا و در اکثر رشته
). 17، 14، 1،4(گرفته است 

هاي براي برآورد مولفهمطالعات متعددي
واریانس و پارامترهاي ژنتیکی با استفاده از 

مرغان بومی مختلف کشور رويREMLروش
نونـکا، تاـما)5،8(تـرفته اسـورت گـص

اساس روش آماري بیزي اي برگونه مطالعههیچ
روي صفات تولیدي و تولید مثلی در مرغان 

لذا هدف از تحقیق .بومی گزارش نشده است
حاضر برآورد پارامترهاي ژنتیکی و بررسی 
اثرات مادري بر صفات تولیدي و تولید مثلی و 

هاي مختلف آماري با با استفاده از مدل
گیري نمونهوروش آماري بیزياستفاده از 

پرورش مرغان بومی استانهاي در مراکزگیبس
مازندران، اصفهان و یزد و مقایسه نتایج در بین 

. مراکز مختلف بود

هامواد و روش
19هاي مربـوط بـه  در این تحقیق از داده

اسـتان مازنـدران کـه بـین     بـومی نسل مرغان 

نسل از مرغـان  15و 1389تا 1370هايسال
هـاي  بومی استان اصفهان کـه در خـالل سـال   

نســل از مرغــان بــومی 13و 1390تــا 1374
1389تـا  1380هـاي  استان یزد که بین سال

توسط مرکز اصالح نژاد و تکثیر و ترویج مرغان 
جمع آوري شـده بـود،   استانهاي مربوطه بومی 

فات وزن ها مربوط بـه صـ  داده. استفاده گردید
، میـانگین وزن  )BW8(بدن در هشت هفتگی 

هفتگـی  32و 28،30هـاي  تخم مرغ در هفته
)AEW(  تعداد تخم مـرغ ،)EN (   و سـن بلـوغ

قطعه مـرغ  59000بود که از ) ASM(جنسی 
. آوري شده بودها جمعو خروس بومی استان

ها، در ابتدا بـراي بـاال   جهت  ویرایش داده
محاسباتی، با توجه به خصوصیات بردن صحت 

توزیع نرمال، رکوردهایی که کمتر یا بیشـتر از  
سه انحراف معیـار از میـانگین صـفت مربوطـه     

هـاي پـرت، بـا    فاصله داشـتند بـه عنـوان داده   
. بررسی و حذف گردیدنـد ) SAS)15نرم افزار 

براي هر صفت به طور جداگانه تجزیه واریانس 
عوامل ثابت بررسـی  انجام و معنی دار بودن اثر

کوواریــانس و  -هــاي واریــانس مولفــه. شــد
هـاي مختلـف   وراثت پـذیري صـفات بـا مـدل    
GIBBS3F90حیوانی بـا اسـتفاده نـرم افـزار    

.)12(برآورد گردید
هـاي  زیـر اسـتفاده    ها از مـدل براي آنالیز داده

:شد
y)1مدل = Xb + Z a + e

y)2مدل  = Xb + Z a +Wc + ey = Xb + Z a +Wc + e y)3مدل = Xb + Z a + Z m + e
COV (a, m) =0
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COV (a, m) ≠ 0

y)5مدل  = Xb + Z a + Z m +Wc + e
COV (a, m) = 0

y)6مدل  = Xb + Z a + Z m +Wc + e
COV (a, m) ≠ 0

مدل یک، مدل ساده حیوانی  و فقط شامل 
عنـوان اثـر تصـادفی و    ه اثر افزایشی حیـوان بـ  

مــدل دوم شــامل اثــر افزایشــی حیــوان و اثــر 
مدل سوم شامل اثر ژنتیک . محیطی دائمی بود

کـه کواریـانس بـین اثـرات     بـود افزایشی مادر 
مادري و اثر افزایشی مستقیم حیـوان صـفر در   

در مدل چهارم کواریانس بـین  .نظر گرفته شد
مـدل  .این اثرات غیر صفر در نظر گرفتـه شـد  

شـامل اثـرات محـیط دائمـی و ژنتیـک      پنجم
که کواریانس بین ایـن  بود افزایشی مادري می 

در مـدل  . اثرات صفر در نظر گرفته شده اسـت 
ششم کواریانس بـین اثـرات تصـادفی بـرازش     
شده در مدل پنجم غیر صفر در نظر گرفته شد

بـردار  bبـردار مشـاهدات،  y، هـا در این مـدل 
ــت، ــرات ثاب ــک افزایشــی  aاث ــر ژنتی ــردار اث ب

mبردار اثـر محـیط دائـم مـادري،     cمستقیم، 

بـردار اثـر   eبردار اثر ژنتیک افزایشی مادري و 
هاي طرح ماتریسWوX،Z1،Z2باقیمانده و 

هستند که مشاهدات را به ترتیب به اثر عوامل 
تصـادفی ژنتیکـی افزایشـی مسـتقیم     ثابت، اثر 

حیــوان، اثــر ژنتیکــی افزایشــی مــادري و اثــر   
. دهندمحیطی مادري ربط می

نوبت جوجـه  -حاوي اثر ثابت نسلb1بردار 
اثـر ثابـت   شـامل b2کشی و اثر جـنس، بـردار   

نوبت جوجه کشی و متغیر کمکی تعـداد  -نسل
روزهاي رکوردگیري مؤثر بر تعداد تخم مرغ و 

نوبـت  -نسـل اثر ثابت شاملb4و b3بردارهاي 
جوجه کشی مؤثر بر میـانگین وزن تخـم مـرغ    

ــاي ( ــه ه ــوغ ) 32و 30، 28در هفت و ســن بل
.جنسی است

آنالیز با روش بیزي بـا اسـتفاده از تکنیـک    
صـورت گرفـت کـه تعـداد     گیري گیبس نمونه

ــه دور 200000گیــري گیــبس دورهــاي نمون
دور اول 20000آنـالیز  و در هـر  انتخاب شـد 
.در نظر گرفته شـد 1گیريهاي قلقبعنوان دور

انتخـاب  100چنین فواصـل نمونـه گیـري    هم
.)12(گردید 

به منظور مقایسه و انتخاب بهترین مدل 
گیري در روش بیزي مبتنی بر تکنیک نمونه

DIC(2(گیبس از شاخص اطالعات انحراف

از معادله DICبراي محاسبه . استفاده گردید
=:زیر استفاده شد 2 × − (θ)

برابر با امید ریاضی تابع Dکه در این رابطه 
(θ):انحراف یعنی = −2 Log p y θ + C

نمایی محاسبه درست از طریق میزانکه است
D.می شود (θ) نیز میزان انحراف با استفاده

. باشدمی) هاي واریانسمؤلفه(θاز میانگین
مقدار Cالزم به ذکر است که در رابطه باال

. نقشی نداردثابتی است که در مقایسات مدلها 
کوچکتر باشد، مطلوب هر اندازه DICشاخص 

بنابراین مدلهایی با کمترین مقدار .باشدمی
هاي مطلوب در نظر این شاخص به عنوان مدل

.)12(گرفته شدند 

1- Burn  in period 2- Deviance information criterion
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نتایج و بحث
هاي توصیفی صفات مورد مطالعه در آماره

میانگین وزن بدن در . ارائه شده است1جدول 
سن هشت هفتگی در مرغان بومی یزد کمتر از 

میانگین . مرغان بومی مازندران و اصفهان بود
سن بلوغ جنسی مرغان بومی یزد باالتر از 

میانگین . مرغان بومی مازندران و اصفهان بود
مشابه ن بومی یزد تقریباًتعداد تخم مرغ مرغا

مرغان بومی مازندران بود، اما میانگین وزن 
تر از مرغان دو تخم مرغ مرغان بومی یزد پایین

مقایسه صفات مورد بررسی . دیگر بوداستان
دیگر نشان استاندر مرغان بومی یزد با دو 

دهد که علی رغم تشابه نسبی صفات تولید می
مثلی در دوره تولید، میزان رشد در دوره 

تر از دو مرکز دیگر پرورش در این مرکز پایین
این ممکن است به دلیل پتانسیل ژنتیکی . بود

استان یزد ناشی از عدم تر مرغان بومی پایین
بکارگیري برنامه اصالح نژادي مناسب براي 

نتایج تجزیه . افزایش وزن در دوره پرورش باشد
هاي مورد بررسی نشان داد که اثر واریانس داده

نوبت جوجه کشی از لحاظ آماري تاثیر -نسل
. بر صفات فوق دارد)>01/0P(داري معنی

اثر متغیر چنین اثر جنس بر وزن بدن و هم
کمکی تعداد روزهاي رکوردگیري بر تعداد 

که مطابق )>05/0P(دار بودتخم مرغ معنی
.)11،16، 3،7(با نتایج سایر محققین بود 

حاصل از معیار اطالع بخشی، انحراف
هاي مختلف برآورد اجزاء واریانس و مدل

2کوواریانس و پارامترهاي ژنتیکی در جدول 
برآورد پارامترهاي ژنتیکی . ارائه شده است

صفات متوسط وزن تخم مرغ، وزن هشت 
هفتگی، تعداد تخم مرغ و سن بلوغ جنسی با 

نشان 3هاي مختلف در جدول استفاده از مدل
برآورد وراثت پذیري مستقیم. داده شده است

استانشده براي متوسط وزن تخم مرغ براي 
مازندران بر اساس مدل چهارم که داراي 
کمترین شاخص معیار اطالع بخشی انحراف 

دائمی یاثرات محیط. برآورد گردید54/0بود، 
در این مدل براي این صفت در نظر گرفته 
نشده است اما  وراثت پذیري مادري این صفت 

مدل مناسب . آورد شدبر03/0در این مرکز 
براي وزن بدن در هشت هفتگی در همین 

،براي تعداد تخم مرغ. مرکز نیز چهارم بود
پذیري مستقیم برآورد شده بر اساس وراثت

نسبت واریانس محیط . بود15/0مدل ششم 
روي واریانس فنوتیپی در این صفت مادري

براي سن بلوغ جنسی . برآورد گردید02/0
بر اساس مدل ) 41/0(سط پذیري متووراثت

عنوان مدل مناسب بود، برآورد ه چهارم که ب
چنین وراثت پذیري مادري براي این هم. شد

همبستگی اثرات . صفت  نزدیک به صفر بود
ژنتیک افزایشی و مادري براي صفات متوسط 
وزن تخم مرغ، وزن بدن در هشت هفتگی، 
. تعداد تخم مرغ و سن بلوغ جنسی منفی بود

پذیري مستقیم، نسبت واریانس محیط وراثت 
پذیري دائمی به واریانس فنوتیپی و وراثت

مادري براي صفت متوسط وزن تخم مرغ براي 
عنوان ه اساس مدل ششم باصفهان براستان

033/0و 014/0، 31/0مدل مناسب به ترتیب 
.برآورد گردید
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درغان بومی مازندران، اصفهان و یزخالصه آماري و ساختار شجره صفات مورد بررسی براي مراکز پرورش م-1جدول 

چنین همبستگی بین اثر ژنتیک هم
وراثت . بودمنفیمتوسط وافزایشی و مادري 

پذیري مستقیم وزن بدن در هشت هفتگی بر 
نسبت . ورد گردیدآاساس مدل  پنجم  کم بر

دائمی به واریانس فنوتیپی و یواریانس محیط
به ترتیب ،وراثت پذیري مادري براي این صفت

وراثت پذیري . بدست آمد031/0و 47/0
استان تعداد تخم مرغ در مستقیم و مادري

به )4مدل (اساس مدل مناسب رباصفهان 

همبستگی بین . بود015/0و 10/0ترتیب 
واریانس ژنتیکی افزایشی و مادري، منفی و 

وراثت پذیري سن بلوغ . متوسط بدست آمد
اصفهان بر اساس بهترین استانجنسی در 

پذیري مادري وراثت. گردیدبرآورد28/0،مدل
به واریانسیدائمیو نسبت واریانس محیط

برآورد 027/0و 17/0به ترتیب ،تیپیوف
.گردید

()گرم(BW8)گرم(AEWصفتاستان ENتعداد(ASM)روز(

مازندران

44266737394266845281تعداد حیوانات در شجره
44220737293204745254تعداد حیوانات داراي رکورد

65/4778/57435/6499/160میانگین
32/1056/1761/385/13(%)ضریب تغییرات 

322671120حداقل
1/69130095235حداکثر

اصفهان

14362511691629321648تعداد حیوانات در شجره
14359490281486515378حیوانات داراي رکوردتعداد

44/4991/8154826/179میانگین
01/856/1741/2223/9(%)ضریب تغییرات 

302751132حداقل
6/67129098235حداکثر

یزد

9730327291258013435تعداد حیوانات در شجره
9597321891097611228تعداد حیوانات داراي رکورد

62/4240/40635/6523/180میانگین
64/646/2219/2111/8(%)ضریب تغییرات 

5/342002135حداقل
541257108248حداکثر
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هاي مختلف براي صفات مختلف مورد بررسی در مراکز مختلفز مدلحاصل امعیار اطالع بخشی انحراف- 2جدول 
صفت پارامتر مدل استان

ASM EN BW8 AEW

14/848754 35/220675 77/257119 11/233820 ℎ 1

مازندران

78/848357 48/224875 41/228671 12/233814 ℎ + 2
69/847529 77/220092 63/241563 58/234559 ℎ + ℎ 3
38/846372 85/217922 21/241089 25/229611 ℎ + ℎ + 4
57/846784 91/220442 10/241719 14/233494 ℎ + ℎ + 5
42/847482 25/219147 43/241212 50/231385 ℎ + ℎ + + 6
01/120816 14/11192 11/59162 79/77040 ℎ 1

اصفهان

25/120856 85/11201 25/59321 25/77225 ℎ + 2
13/120734 25/11190 85/59203 88/76810 ℎ + ℎ 3
25/120716 35/11002 36/59331 08/76697 ℎ + ℎ + 4
14/120592 66/11120 66/59102 53/76949 ℎ + ℎ + 5
85/120189 58/11155 41/59220 71/76120 ℎ + ℎ + + 6
31/90982 93/81126 30/373346 06/45379 ℎ 1

یزد

39/91319 25/81102 61/372064 25/45668 ℎ + 2
71/91687 33/81224 51/375480 20/45863 ℎ + ℎ 3
62/91548 56/81030 24/376152 20/44463 ℎ + ℎ + 4
39/91249 48/81393 57/373488 11/45805 ℎ + ℎ + 5
36/91400 08/81422 39/373662 96/45690 ℎ + ℎ + + 6

تاثیر عوامل ،هاي دیگردر اکثر پژوهش
ه ب. مادري بر این صفات گزارش شده است

8تا 2) 2(عنوان مثال، چپیوس و همکاران 
درصد از کل واریانس فنوتیپی مشاهده شده 

هفتگی سه سویه بوقلمون 16براي وزن 
اثر ژنتیکی (تجاري را به اثر عوامل مادري 

در . نسبت دادند) افزایشی و محیطی مادري
به ) 9(کی مطالعه دیگري، کوئرهویس و مک

درصد از واریانس فنوتیپی 4و 3، 2، 2ترتیب 
مشاهده شده روي صفات وزن تخم مرغ، سن 

تعداد تخم مرغ و وزن شش بلوغ جنسی، 
ماهگی جوجه هاي یک الین گوشتی را به اثر 

اند که با نتایج دادهمحیطی مادري نسبت 
در مطالعه .حاضر تطابق زیادي دارد

وراثت پذیري ) 10(همکارانکوئرهویس و 
مادري و نسبت واریانس محیطی مادري به 

وزن شش ماهگی ايواریانس فنوتیپی بر
درصد 6تا 5و 4تا 2ها به ترتیب  جوجه

با استفاده ) 6(هارتمن و همکاران . برآورد شد
نسبت واریانس محیطی ،از مدل حیوانی

مادري به واریانس فنوتیپی را براي سن بلوغ 
گونرالز و -پرادو. برآورد کردند09/0جنسی 

پذیري مستقیم و مادري، وراثت) 13(همکاران 
نسبت واریانس محیطی به واریانس فنوتیپی و 
همبستگی ژنتیکی مستقیم و مادري براي وزن 

رتیب به ترا هاي بومی مکزیک یک روزه جوجه
.کردندبرآورد -01/0و 43/0، 18/0، 15/0

 استان مدل پارامتر صفت
ASM EN BW8 AEW    

14/848754 35/220675 77/257119 11/233820 ℎ𝑑
2   1 

 مازندران

78/848357 48/224875 41/228671 12/233814 ℎ𝑑
2 +  𝑝𝑒2  2 

69/847529 77/220092 63/241563 58/234559 ℎ𝑑
2 +  ℎ𝑚

2   3 

38/846372 85/217922 21/241089 25/229611 ℎ𝑑
2 +  ℎ𝑚

2 + 𝑟𝑎𝑚   4 

57/846784 91/220442 10/241719 14/233494 ℎ𝑑
2 +  ℎ𝑚

2 + 𝑝𝑒2  5 

42/847482 25/219147 43/241212 50/231385 ℎ𝑑
2 +  ℎ𝑚

2 + 𝑟𝑎𝑚 + 𝑝𝑒2  6 

01/120816 14/11192 11/59162 79/77040 ℎ𝑑
2   1 

 اصفهان

25/120856 85/11201 25/59321 25/77225 ℎ𝑑
2 +  𝑝𝑒2  2 

13/120734 25/11190 85/59203 88/76810 ℎ𝑑
2 +  ℎ𝑚

2   3 

25/120716 35/11002 36/59331 08/76697 ℎ𝑑
2 +  ℎ𝑚

2 + 𝑟𝑎𝑚   4 

14/120592 66/11120 66/59102 53/76949 ℎ𝑑
2 +  ℎ𝑚

2 + 𝑝𝑒2  5 

85/120189 58/11155 41/59220 71/76120 ℎ𝑑
2 +  ℎ𝑚

2 + 𝑟𝑎𝑚 + 𝑝𝑒2  6 

31/90982 93/81126 30/373346 06/45379 ℎ𝑑
2   1 

 یسد

39/91319 25/81102 61/372064 25/45668 ℎ𝑑
2 +  𝑝𝑒2  2 

71/91687 33/81224 51/375480 20/45863 ℎ𝑑
2 +  ℎ𝑚

2   3 

62/91548 56/81030 24/376152 20/44463 ℎ𝑑
2 +  ℎ𝑚

2 + 𝑟𝑎𝑚   4 

39/91249 48/81393 57/373488 11/45805 ℎ𝑑
2 +  ℎ𝑚

2 + 𝑝𝑒2  5 

36/91400 08/81422 39/373662 96/45690 ℎ𝑑
2 +  ℎ𝑚

2 + 𝑟𝑎𝑚 + 𝑝𝑒2  6 
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واریانس و پارامترهاي ژنتیکی برآورد شده براي صفات مختلف مورد بررسی ) کو(هاي برآورد مؤلفه- 3جدول 

نتایج حاصل از تحقیق حاضر نشان داد 
هفتگی حذف اثر 8براي صفت وزن بدن در 

بیش از برآورد عوامل مادري از مدل موجب
حد واریانس ژنتیکی و وراثت پذیري مستقیم 

براي صفات تعداد تخم مرغ، وزن . شودمی
مرغ و سن بلوغ جنسی منظور کردن تخم

هاي مادري در مدل بدون برازش مؤلفه
کوواریانس اثر ژنتیکی افزایشی مستقیم و 
مادري، برآوردهاي کمتري از واریانس ژنتیکی 
افزایشی و وراثت پذیري مستقیم را براي این 

همبستگی ،صفاتکلیهدر . صفات موجب شد
اثر ژنتیکی افزایشی مستقیم و مادري منفی 

هاي اساس ارزشدر نتیجه انتخاب بر. بود
اصالحی مستقیم بدون توجه به اثر ژنتیکی 

هاي شود که قابلیتباعث می،افزایشی مادري
مادري مؤثر بر صفات تولیدي و تولید مثل در
. این مرغان طی هر نسل انتخاب کاهش یابد

با توجه به وراثت پذیري نسبتا باال و مناسب 
صفات تولیدي و تولید مثلی مورد مطالعه، 

د این صفات و دستیابی به توان امکان  بهبو
تولیدي باالتر در صورت استفاده از روشهاي 
مناسب گزینش ژنتیکی و ادامه مستمر عمل 

.به نژادي وجود دارد

تشکر و قدردانی
از موسسه تحقیقات علوم دامی کشور 

هاي این تحقیق کمال بخاطر فراهم آوردن داده
.تشکر و قدر دانی را داریم
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Estimation of Genetic Parameters for Production and Reproduction
Traits of Iranian Native Chickens using Bayesian Method Via Gibbs

Sampling

Amin Yousefi Zonuz1, Sadegh Alijani2 and Hosein Mohammadi3

Abstract
The variance components and genetic parameters of body weight at 8 weeks of age, age

at sexual maturity, egg weight and egg number of native fowls for three provinces:
Mazandaran (1991 to 2010), Isfahan (1995 to 2011) and Yazd (2001 to 2010) were
estimated based on data collected by the provincial native fowls breeding centers. Genetic
parameters were estimated by six different animal models with Bayesian method based on
Gibbs sampling technique using GIBBS3F90 software. For the test of significance of
models, the Deviance information criteria were used. Fitting of additive genetic effect
without considering maternal effects resulted in overestimation of direct heritability.
Results showed that considerable part of phenotypic variance was attributed to maternal
additive genetic effects. Estimated heritability for average egg weight, body weight at 8
weeks old, egg number and age at sexual maturity according to the appropriate model were
0.54, 0.23, 0.15 and 0.41 for Mazandaran center and 0.31, 0.12, 0.10 and 0.28 for Esfahan
center and 0.33, 0.13, 0.16 and 0.19 for Yazd center, respectively.

Keywords: Native Chickens, Reproductive and productive traits, Bayesian method,
Heritability
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