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اي در برآورد پارامترهاي ژنتیکی و فنوتیپی صفات هاي خطی و آستانهمقایسه مدل
زندينژاد تولید مثلی در گوسفند 

3و مرتضی ستائی مختاري2، حسین مرادي شهر بابک1معصومه عطااله

چکیده
آوري شده در ایستگاه پرورش و اصالح نژاد گوسفند زندي هاي زندي گردرکورد تولید مثلی میش5327در این پژوهش از 

هاي هاي متولد شده و تعداد برهپارامترهاي ژنتیکی براي صفات اصلی یعنی میزان آبستنی، تعداد بره. ورامین استفاده شد
هاي متولد وزن برههاي متولد شده به ازاي هر میش زایش کرده، مجموع مجموع وزن برهشاملشیرگیري شده  و صفات ترکیبی  

هاي هاي شیرگیري شده به ازاي هر میش زایش کرده، مجموع وزن برهشده به ازاي هر میش در معرض آمیزش، مجموع وزن بره
هاي هاي متولد شده به ازاي هر میش تحت آمیزش و تعداد برهشیرگیري شده به ازاي هر میش در معرض آمیزش، تعداد بره

میش و قوچ به اثرات ژنتیکی مستقیم و مادري، اثرات محیط دایمی. شدمیش تحت آمیزش برآوردشده به ازاي هر شیرگیري
آبستنی،میزانجزبهمثلیتولیدصفاتکلیهرويمادرزایشسالوسنتأثیر.عنوان اثرات تصادفی در مدل گنجانده شدند

میشهرازايبهتولدوزنمجموعوآمیزشمعرضدروکردهزایشهرمیشازايبهشدهشیرگیريوشدهمتولدهايبرهتعداد
. برآورد شدندايهاي خطی و آستانهپارامترها و اجزاي واریانس با استفاده از مدل.بود) P>01/0(دارمعنیکردهزایش
ي اي در دامنهآستانهو در مدل0011/0تا 1/0ي از هاي برآورد شده عمدتاً پایین بودند و در مدل خطی در دامنهپذیريوراثت
پذیري اثرات ژنتیکی دام و محیط نشانه تاثیر زیاد عوامل محیطی در صفات پایین بودن وراثت. قرار داشتند009/0تا 630/0

. هاي برآورد شده کم تا متوسط بودندپذیريتکرار. باشدتولید مثلی می

گوسفند زندياي،ستانهواریانس، صفات تولید مثلی، آ)کو(اجزاي : کلیديهايواژه

مقدمه
هاي پرورشی کم بازده هاي نژادي عمدتاً تحت سامانهتوده

طبیعی به عنوان منبع شوند، به عالوه مراتعپرورش داده می
باشند هاي مختلف پرورش گوسفند میاصلی تغذیه در سامانه

و کمیت و کیفیت آنها به مقدار قابل توجهی فصلی است و به 
). 4(بارندگی در فصول زمستان و بهار بستگی دارد میزان 

هاي پرورشی معمول وري در چنین سامانهپایین بودن بهره
گردد که پایین بودن کارایی است و از چندین دلیل ناشی می

هدف اصلی از . باشدترین آنها میتولید مثلی از جمله مهم
از در واقع یکی . پرورش گوسفند در ایران تولید گوشت است

اجزاي بیولوژیکی مهم در تولید گوشت عالوه بر صفات رشد 
صفات تولید مثلی است، و لذا بازده پرورش گوسفند به مقدار 

هاي پژوهش. )5(باشد ها میزیادي تابع توان تولید مثلی میش
اند که صفات تولید مثلی به مقدار مختلفی نشان داده

و اثرات گیرندتحت تاثیر اثرات ژنتیکی قرار میکمی
گیري و ها قبل از جفتغیرژنتیکی مانند تغذیه مناسب میش
توسعه و). 23،15،3(طی آبستنی اهمیت بیشتري دارند

عنوان یک ي گذشته بههاي آماري در چند دههپیشرفت روش
موضوع ثابت در اکثر مطالعات اصالح نژادي مد نظر بوده 

گیري نمونهاست و در این ارتباط روش بیزي مبتنی بر روش 
گیبس به عنوان روشی نوین و کارآمد در سراسر دنیا و در اکثر 

استفاده از ). 25(هاي علوم، مورد توجه قرار گرفته استرشته
ها و تعداد این روش زمانی که محقق از نرمال بودن داده

با . تواند مفید باشدکمرکوردهاي مورد نظر نگران است می
بیزین میزان واریانس خطاي هاي روشتوجه به اینکه پاسخ

ها به اگر پیش فرض. تر هستندبینی کمتري دارند واقعیپیش
خوبی انتخاب شوند این ویژگی مفید برآوردهاي بیزین بیشتر 

هاي بیشتري در که از چرخهدر صورتی. دهدخود را نشان می
ها حذف از نمونهگیري گیبس استفاده شود و تعداد کمینمونه

رآوردهاي معتبري ازپارامترها به دست خواهد آمد شوند نیز ب
هايتوزیعتصادفی ازهاينمونهگیبسگیرينمونهدر). 18(

ازتکراريگیرينمونهازاستفادهبا1ايحاشیهپسین
نرمالروش.شوندتولید می2شرطیپسینهايتوزیع

تعدادکردنحذفآغازین،مقادیرازنتایج متأثرازجلوگیري
هاي دورهاصطالحاًراهادورهایناستهانمونهازکمی
پیشینهايتوزیعازروشایندرچون.نامندمیگیريقلق

آیددستبهترينتایج دقیقرودمیانتظارشود،میاستفاده
پذیري در نژاد زندي وراثت) 13(محمدي و همکاران .)10(

میزان آبستنی، تعداد بره متولد شده، تعداد بره زنده متولد شده،  
شده، تعداد بره متولد شده به ازاي هر شیرگیريتعداد بره زنده 

شده به ازاي هر شیرگیريمیش در معرض آمیزش، تعداد بره 
ترتیب میش در معرض آمیزش  با مدل خطی پایین و به

این . نمودندگزارش 07/0و05/0، 09/0، 12/0، 14/0، 05/0
اي در پذیري با استفاده از مدل استانهدر حالی است که وراثت

برآورد 11/0و 12/0، 16/0، 14/0، 19/0، 11/0همان صفات 
پذیري در نژاد زندي وراثت) 14(محمدي و همکاران . شد

آموخته کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی ورامیندانش-1
)hmoradis@ut.ac.ir:نویسنده مسوول(استادیار، پردیس کشاورزي و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، -2

استادیار، دانشگاه جیرفت-3
21/10/93: تاریخ پذیرش15/7/92: تاریخ دریافت

1- Marginal posterior distribution 2- Conditional posterior distribution
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از در واقع یکی . پرورش گوسفند در ایران تولید گوشت است

اجزاي بیولوژیکی مهم در تولید گوشت عالوه بر صفات رشد 
صفات تولید مثلی است، و لذا بازده پرورش گوسفند به مقدار 

هاي پژوهش. )5(باشد ها میزیادي تابع توان تولید مثلی میش
اند که صفات تولید مثلی به مقدار مختلفی نشان داده

و اثرات گیرندتحت تاثیر اثرات ژنتیکی قرار میکمی
گیري و ها قبل از جفتغیرژنتیکی مانند تغذیه مناسب میش
توسعه و). 23،15،3(طی آبستنی اهمیت بیشتري دارند

عنوان یک ي گذشته بههاي آماري در چند دههپیشرفت روش
موضوع ثابت در اکثر مطالعات اصالح نژادي مد نظر بوده 

گیري نمونهاست و در این ارتباط روش بیزي مبتنی بر روش 
گیبس به عنوان روشی نوین و کارآمد در سراسر دنیا و در اکثر 

استفاده از ). 25(هاي علوم، مورد توجه قرار گرفته استرشته
ها و تعداد این روش زمانی که محقق از نرمال بودن داده

با . تواند مفید باشدکمرکوردهاي مورد نظر نگران است می
بیزین میزان واریانس خطاي هاي روشتوجه به اینکه پاسخ

ها به اگر پیش فرض. تر هستندبینی کمتري دارند واقعیپیش
خوبی انتخاب شوند این ویژگی مفید برآوردهاي بیزین بیشتر 

هاي بیشتري در که از چرخهدر صورتی. دهدخود را نشان می
ها حذف از نمونهگیري گیبس استفاده شود و تعداد کمینمونه

رآوردهاي معتبري ازپارامترها به دست خواهد آمد شوند نیز ب
هايتوزیعتصادفی ازهاينمونهگیبسگیرينمونهدر). 18(

ازتکراريگیرينمونهازاستفادهبا1ايحاشیهپسین
نرمالروش.شوندتولید می2شرطیپسینهايتوزیع

تعدادکردنحذفآغازین،مقادیرازنتایج متأثرازجلوگیري
هاي دورهاصطالحاًراهادورهایناستهانمونهازکمی
پیشینهايتوزیعازروشایندرچون.نامندمیگیريقلق

آیددستبهترينتایج دقیقرودمیانتظارشود،میاستفاده
پذیري در نژاد زندي وراثت) 13(محمدي و همکاران .)10(

میزان آبستنی، تعداد بره متولد شده، تعداد بره زنده متولد شده،  
شده، تعداد بره متولد شده به ازاي هر شیرگیريتعداد بره زنده 

شده به ازاي هر شیرگیريمیش در معرض آمیزش، تعداد بره 
ترتیب میش در معرض آمیزش  با مدل خطی پایین و به

این . نمودندگزارش 07/0و05/0، 09/0، 12/0، 14/0، 05/0
اي در پذیري با استفاده از مدل استانهدر حالی است که وراثت

برآورد 11/0و 12/0، 16/0، 14/0، 19/0، 11/0همان صفات 
پذیري در نژاد زندي وراثت) 14(محمدي و همکاران . شد

آموخته کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی ورامیندانش-1
)hmoradis@ut.ac.ir:نویسنده مسوول(استادیار، پردیس کشاورزي و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، -2

استادیار، دانشگاه جیرفت-3
21/10/93: تاریخ پذیرش15/7/92: تاریخ دریافت

1- Marginal posterior distribution 2- Conditional posterior distribution

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري
پژوهشهاي تولیدات دامی
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تعداد بره متولد شده، تعداد بره شیرگیري شده، میانگین وزن 
میانگین وزن بره شیرگیري شده، مجموع وزن بره متولد شده، 

ي از امتولد شده، مجموع وزن بره شیرگیري شده  در دامنه
براي مجموع 14/0براي مجموع وزن متولد شده تا 08/0

در این مطالعه . وزن بره شیرگیري شده گزارش کردند
براي 22/0براي تعداد بره متولد شده تا 10/0تکرارپذیري از 
در این گزارش . شیرگیري شده گزارش شدمجموع وزن 

براي تعداد بره 61/0ي همبستگی ژنتیکی مستقیم در دامنه
براي تعداد 88/0متولد شده با میانگین وزن بره متولد شده و 

بره متولد شده با تعداد بره شیرگیري شده و تعداد بره متولد 
ان آلتاریبا و همکار.شده با مجموع وزن متولد شده وجود دارد

پذیري و تکرارپذیري با استفاده از روش بیزین  وراثت) 1(
141/0و 77/0ترتیب به1تعداد بره را در گوسفندان راسا

اي در برآورد مقایسه) 9(مک وي و همکاران . برآورد نمودند
، 2بین مدل تکرارپذیري و بیزین در گوسفندان میول

اي از دامنه) بیزیندر مدل (و 08/0پذیري تعداد بره را وراثت
هدف این پژوهش برآورد .گزارش نمودند18/0-12/0

و تکرارپذیري صفات تولیدمثلی در گوسفندپذیريوراثت
فنوتیپی و ژنتیکی بین هايزندي و همچنین برآورد همبستگی

اي و صفات تولید مثلی با استفاده از مدل خطی و آستانه
.مقایسه این دو روش بودهاست

هاروشمواد و
اطالعات مورد استفاده در این پژوهش  مربوط به شجره و 

هاي تولد و  شیرگیري گوسفندان زندي بود رکوردهاي وزن
در ایستگاه اصالح نژاد گوسفند 1390تا 1370که از سال 

مرداد ماه معموالً. آوري شده  استجمع) ایستگاه خجیر(زندي 
عی در طول فصل تلقیح مصنو. باشدگیري میفصل جفت

در طول مدت تلقیح از ارتباط بین . شودگیري انجام میجفت
راس 25به ازاي حداکثر . گرددمیش و قوچ  جلوگیري می

گیري اختصاص داده میش یک قوچ در طول هر فصل جفت
وسیله تلقیح مصنوعی آبستن نشده ههایی که بمیش. شودمی

. گیرندیگیري کنترل شده قرار مباشند در معرض جفت
گله گوسفندان ایستگاه در . گرددزایی در دي ماه آغاز میبره

کنند و فقط در مواقع بسیار سرد سال یا در تمام سال چرا می
مواقعی که کیفیت مراتع مناسب نباشد و نیز در فصل 

. شوندگیري و اواخر دوره آبستنی تغذیه تکمیلی میجفت
ها قرار گرفته معرض قوچماهگی در 18هاي ماده در سن بره

ها قوچ. مانندو تا زمان مردن و یا نابارور شدن در گله باقی می
ها نگهداري گیري در بقیه سال جدا از میشبه جز فصل جفت

. باشدساله می4یا 3گیري شوند و سن آنها در زمان جفتمی
شوند طور متوسط در سن سه ماهگی شیرگیري میها بهبره

افزار اده کردن و ویرایش اطالعات از نرمجهت آم.)13(
FoxPro منظور شناسائی اثر عوامل ثابت موثر و به6/2نسخه

بر صفات مورد بررسی و وارد کردن آنها در مدل و تجزیه و 

GLMتحلیل میانگین حداقل مربعات با استفاده از رویه 
صفات تولید مثلی در نظر . شداستفاده ) 2/9SAS(افزار نرم

از (CRنرخ آبستنی:ه شده در این پژوهش عبارتند ازگرفت
عنوان ابزاري براي تبدیل صفات در مبناي نرخ آبستنی به

گیري کرده میش زایش کرده به صفات در مبناي میش جفت
تعداد بره ، )راس((NLB)تعداد بره متولد شده) استفاده شد

ازاي ، تعداد بره متولد شده به )راس((NLW)شیرگیري شده
تعداد بره ، )راس((NLB/EE)هر میش تحت آمیزش

(NLW/EE)شیرگیري شده به ازاي هر میش تحت آمیزش 
، مجموع وزن )کیلوگرم((TLWB)مجموع وزن تولد،)راس(

هاي متولد مجموع وزن بره، )کیلوگرم((TLWW)شیرگیري 
(TLWB/EE)تحت آمیزش شده به ازاي هر رأس میش 

هاي شیرگیري شده به ازاي هر زن برهمجموع وو ) کیلوگرم(
).کیلوگرم((TLWW/EE)تحت آمیزشرأس میش 
مدل خطی

واریانس پارامترهاي ژنتیکی و محیطی ) کو(اجزاي 
با روش حداکثر درست نمایی در مدل خطیصفاتمختلف 
و با کمک ) 17(پترسون و تامپسونتوسط محدود شده
برآورد)7(گریزر و همکارانگیري از مشتقنیازالگوریتم بی

هاي ژنتیکی و محیطی همچنین برآورد همبستگی. گردیدند
هاي دوصفتی و بر اساس بین صفات در قالب تجزیه و تحلیل

صفت برآورد گردیدند ترین مدل تک صفتی براي هرمناسب
. )11(استفاده شدWOMBATافزاربراي این منظور از نرم

.باشدزیر میصورت ههاي پیشنهادي بمدل

y،بردار مشاهدات مربوط به هرصفتa برداراثرات ژنتیکی
بردار اثرات قوچ sبردار اثرات ثابت،bافزایشی میش،

رکوردهاي مربوط به بردار اثرات محیط دایمیpeگر،تالقی
ماتریس اثرات Xبردار اثرات باقیمانده، eي میش، تکرار شده

ماتریس Zsماتریس اثرات ژنتیکی افزایشی میش،Zaثابت،
ماتریس اثرات محیط دایمیWگر، اثرات افزایشی قوچ تالقی

مربوط به رکوردهاي تکرار شده را به مشاهدات مربوط 
موردy = Xb + Zaa +Wpe +eکنند و در نهایت مدل می

ترتیب اثرات ثابت، ژنتیک افزایشی باشد که بهاستفاده می
مربوط به رکوردهاي تکرار شده در نظر میش و محیط دایمی

.گرفته شده است
ايمدل آستانه

لذا . شوددر روش بیزین از اطالعات پیشین استفاده می
دقت و صحت باالیی خواهد) توزیع پسین(برآوردهاي حاصل 

گرفته شده، فاصلههاينمونهبودنمستقلبراي. )10(داشت
برآوردهاهمگراییشد، معیارگرفتهنظررد100بردارينمونه

هاي حیوانی زیر براي برآورد مدل.در نظر گرفته شد10-10
.اجزاي واریانس استفاده شدند

y = Xb + Z1a +e
y = Xb + Z1a+Z3c+e
y = Xb + Z1a+Z2m+e cov(a,m)=0

y = Xb + Z1a+Z2m+e cov(a,m)= Aσ am
y = Xb + Z1a+Z2m+Z3c +e cov(a,m)=0
y = Xb + Z1a+Z2m+Z3c +e cov(a,m)=Aσ am

y = Xb + Zaa + e
y = Xb + Zaa + Zss +e
y = Xb + Zaa+ Zss +Wpe +e
y = Xb + Zaa +Wpe +e

1- Rasa 2- Mule
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y ،بردار مشاهداتb سال و سن زایش(بردار اثرات ثابت(،a
بردار اثرات ژنتیکی افزایشی مستقیم و بردار ترتیببهmو

بردار اثر عوامل تصادفی محیط دایمیcاثرات ژنتیک مادري، 
Z3و X،Z1 ،Z2بردار اثر عوامل تصادفی باقیمانده و eمیش، 

ماتریس روابط Aهاي ضرایب متناظر با اثرات، ماتریس
بین اثرات مستقیم خویشاوندي بین حیوانات، کواریانس 

برآورد پارامترها براي مدل . باشندافزایشی و مادري می
اي گیري گیبس از توزیع پسین حاشیهاي  با نمونهآستانه

Thrgibbs1f90افزار و با استفاده از نرمنحاصل از روش بیزی
انحرافمعیارازهامدلبراي مقایسه). 12(انجام گردید

:شداستفادهاطالعات
D(θ)= -2log(p(y|θ) + c

مدل،ناشناختهپارامترهاي:θمشاهدات،:yمعادلهایندر
p(y|θ) :درستنماییتابع ،c:مقایسهدرکهثابتی هست

برابرDامیدریاضیهمچنین. شودمیحذفمختلفهايمدل
موثردر پارامترهايتعدادادامهدر،D=E[D(θ)]βبااست
=PDطریقازمدل -D( امید شود کهمیمحاسبه(

که در این در نهایت . باشدمیθریاضی
انحراف امید تعداد پارامتر موثر در مدل و PDمعادله 

یا انحراف DIC. باشدي مدل میریاضی پارامتر ناشناخته
زار ــافرمــه در نــتصی است کــشاخیار اطالعات،ــمع

Thrgibbs1f90 جهت تعیین بهترین مدل تعریف شده است
ی برآورد پارامتر عدديیکه با استفاده از حداکثر درستنما

DICصورت خروجی خواهد داشت و در نهایت هر مدلی که هب
شوند عنوان بهترین مدل انتخاب میکمتري داشته باشد به

ي زیر صفات تولید مثلی با استفاده از رابطهتکرارپذیري ). 12(

)=r:محاسبه گردید +σ2
pe)/،در این رابطهr ضریب

σ2واریانس ژنتیکی افزایشی، تکرارپذیري،
pe واریانس

ناشی از رکوردهاي تکرار شده میش ومحیطی دایمی
.باشندواریانس فنوتیپی می

نتایج و بحث
نشان داده 1صفات مورد بررسی در جدول آمار توصیفی 

ضریب تغییرات یک صفت معیاري جهت تعیین . شده است
ضریب تغییرات صفات مورد . باشدمیزان تنوع در آن صفت می

درصد براي مجموع وزن بره 6/27بررسی در این مطالعه از 
درصد براي 62متولد شده  به ازاي هر میش زایش کرده تا 

شده به ازاي هر میش تحت آمیزش مجموع بره شیرگیري
متغیر بود که کمتر از ضریب تغییرات گزارش شده توسط 

باال بودن ضریب تغییرات .باشدمی) 14(محمدي و همکاران 
در این صفات بیانگر آن است که این صفات بیشتر تحت تاثیر 

شدهشیرگیريوشدهمتولدتعداد برهمیانگین. محیط است
،بختیاريلريروي گوسفندانبرآوردشدهنتایجازبیشتر

، محمدي و کرمانیگوسفندانروي) 15(همکارانومختاري
در ) 14(و محمدي و همکاران ) 13(همکاران در نژاد زندي

برآوردشده توسطنتایجازکمترهمچنینونژاد زندي 
آمد که از دستبهدر نژاد مغانی ) 21(و همکاران سفلیساور
ها اختالف بین نژادي تفاوت در این میانگینترین دالیلمهم
.باشدمی

بررسیموردصفاتتوصیفیآماره - 1جدول
Table 1. Descriptive statistics for the studied traits

)%(ضریب تغییراتانحراف معیارمیانگینتعداد رکوردصفت
CR532788/033/05/37

NLB/EE)532712/148/08/42)راس
NLB/EL)463918/134/08/28)راس

TLWB/EE)530511/495/14/47)کیلوگرم
TLWB/EL)463082/433/16/27)کیلوگرم

NLW/EL)418712/135/02/31)راس
NLW/EE)522591/054/03/59)راس

TLWW/EE)505077/1864/110/62)کیلوگرم
TLWW/EL)409541/2368/78/32)کیلوگرم
، تعداد (NLB/EE))راس(، تعداد بره متولد شده به ازاي هر میش تحت آمیزش )NLW/EL(، تعداد بره شیرگیري شده(NLB/EL)، تعداد بره متولد شده(CR)میزان آبستنی

(TLWW)، مجموع وزن شیرگیري) کیلوگرم((TLWB)مجموع وزن تولد،)کیلوگرم(، کل وزن تولد)NLW/EE) (راس(بره شیرگیري شده به ازاي هر میش تحت آمیزش 
هاي شیرگیري شده به ازاي هر رأس میش تحت و مجموع وزن بره) کیلوگرم((TLWB/EE)هاي متولد شده به ازاي هر رأس میش تحت آمیزش، مجموع وزن بره)کیلوگرم(

).کیلوگرم((TLWW/EE)آمیزش

اینتوانمیصفاتبرموثرغیرژنتیکیعواملشناساییبا
افزایشراژنتیکیارزیابیصحتونمودهتصحیحراعوامل

صفاتکلیهرويبرمادرزایشسالوسنتأثیر. داد
وشدهمتولدهايبرهتعدادآبستنی،میزانجزبهتولیدمثلی
معرضدروکردهزایشمیشهرازايبهشدهشیرگیري

کردهزایشمیشهرازايبهتولدوزنمجموعوآمیزش

) 24(در نتایج وطن خواه و همکاران . بود) p>01/0(دارمعنی
اثر عوامل ثابت سال زایش، نوع ) 15(و مختاري و همکاران

دار زایش و سن مادر بر کلیه صفات مورد بررسی معنی
اثر سال به صورت تغییرات آب و >P)01/0( باشدنمی

هوایی، مدیریت و  چگونگی پرورش مادران  و میزان تغذیه 
.ها بر عملکرد حیوانات تاثیرگذار استبره
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168................................ ........................................................................................................اي در برآورد پارامترهاي ژنتیکی وهاي خطی و آستانهمقایسه مدل

برآورد اجزاء واریانس و پارامترهاي ژنتیکی صفات تولید مثلی با استفاده از مدل خطی-2جدول 
Table 2. The estimation of variance components and genetic parameters for the reproductive traits applying linear

model
aصفات

2σpe
2σe

2σp
2σh2

d±S. E.pe2 ±S. Er
CR02/00002/018/02/0010/0±019/0001/0±013/0011/0

NLB/EE21/099/082/802/1111/0±0011/0001/0±90/0101/0
NLB/EL01/001/030/032/0015/0±03/0001/00±03/006/0

TLWB/EE03/003/042/148/1013/0±02/001/0±02/004/0
TLWB/EL04/005/032/041/0008/0±10/0001/0±11/021/0
NLW/EE005/004/013/017/0015/0±03/0012/0±30/033/0
NLW/EL02/002/084/088/016/0±03/001/0±02/005/0

TLWW/EE43/06/070/5373/54001/0±008/0013/0±011/0019/0
TLWW/EL15/016/070/1401/15015/0±01/0001/0±011/0021/0

پذیري مستقیم، وراثت)p2σ(، واریانس فنوتیپی )e2σ(واریانس محیطی ، )pe2σ(ناشی از تکرار رکورد میش ، واریانس محیطی دایمی)a2σ(واریانس ژنتیکی افزایشی
) r(و تکرارپذیري) pe2(ناشی از تکرار رکورد میش به واریانس فنوتیپی ، نسبت واریانس محیطی دایمی)(

صورت حاصل این هنتایج ب3و 2جداول بهتوجهبا
با 019/0پذیري میزان آبستنی در این مطالعه وراثت.گرددمی

در مدل بیزین برآورد گردید که طالبی و 009/0مدل خطی و 
در نژاد لري بختیاري نیز نتیجه ) 24(وطن خواه و همکاران 

اي در همین در مطالعات مشابه. را اعالم داشتند01/0برابر 
برآورد اي با مدل آستانه11/0بامدل خطی و 05/0نژاد 

.)13(گردیدند

بیزینرویکردبرآورد اجزاء واریانس و پارامترهاي ژنتیکی صفات  با استفاده از -3جدول 
Table 3. The estimation of variance components and genetic parameters of the traits applying Bayesian approach

aمدلصفات
2σpe

2σm
2σe

2σh2
dσamrDIC

CR30002/0-0004/002/0009/0-009/027/5989-
NLB/EE6006/0003/0001/01050/0053/0002/0078/040/3379
NLB/EL4008/0-002/0097/0063/0005/0-063/041/2611
NLW/EE4008/0-007/02576/0031/0007/0-031/021/7893
NLW/EL6006/0002/02004/01021/0056/0004/0-071/020/2583

2
a : ،واریانس ژنتیکی افزایشی

2
pe :ناشی از تکرار رکورد میش، واریانس محیطی دایمی

2
e : ،واریانس مادري،: واریانس محیطی

2
dh :پذیري وراثت

معیار انحراف اطالعات: DICتکرارپذیري، : rکو واریانس ژنتیک افزایشی و ژنتیک مادري،  :σamمستقیم،

توان ناشی از پذیري این صفت را میپایین بودن وراثت
نقش اثرات محیطی بر تنوع مشاهدات دانست که این احتمال 

رود که در طول زمان انتخاب طبیعی و انتخاب می
غیرمستقیم در باروري حیوانات دخالت داشته که از این رو 
باعث کاهش واریانس ژنتیکی افزایشی گشته که معلول ظهور 

تکرارپذیري این صفت با مدل ).6(ناپیوسته این صفات است
برآورد گردید که کمتر از 004/0و با مدل بیزین 011/0خطی

یکی دیگر از صفات ترکیبی تولید مثلی . )13(باشدبرآورد می
در گوسفند تعداد بره متولد شده از هر میش در معرض آمیزش 

طور کلی صفات تولید مثلی بر مبناي میش به. است
به دلیل در نظر گرفتن نرخ آبستنی نسبت به گیري کردهجفت

صفات  تولید مثلی بر مبناي میش زایش کرده از اهمیت 
پذیري این صفت در این پژوهش وراثت. بیشتري برخوردارند

. با روش بیزین برآورد شد053/0با مدل خطی و 0011/0
در )13(برآورد این صفات در پژوهش محمدي و همکاران  

12/0اي و با مدل آستانه05/0مدل خطی نژاد زندي  با 
پذیري در این صفات عالوه پایین بودن وراثت. اعالم گردید

توان دخالت میزان آبستنی و ماهیت بر اثر ژنوتیپ مادري  می
تکرارپذیري این صفت . ناپیوسته صات را نیز در نظر گرفت

تعداد . با بیزین برآورد شد078/0با مدل خطی و  101/0
هاي به دست آمده از هر میش یکی دیگر از صفات مهم و بره

نژادي در هاي اصالحتوان آن در برنامهاقتصادي است که می

نظر گرفت و به عنوان یکی از عوامل مؤثر در پیشرفت قابلیت 
تولیدي میش و سودآوري گله مورد توجه قرار داد، 

و با مدل 03/0پذیري این صفت با مدل خطی وراثت
برآورد شدکه پایین تر از تحقیقات آلتاریبا و 063/0اي آستانه

در نژاد ) 9(در نژاد راسا و مک وي و همکاران ) 1(همکاران 
پذیري تعداد دامنه برآورد وراثت. باشدمیول، با روش بیرین می

در 18/0تا 01/0بره متولد شده در هر زایمان میش از 
از هاي مختلف گزارش شده است که باالترپژوهش

کمتر . )2،8(باشد پذیري بدست آمده در این پژوهش میوراثت
توان ناشی از اثرات پذیري این صفات را میبودن وراثت

و داراي (مادري و ارتباط میزان آبستنی که جزئی از این صفت 
تکرارپذیري این صفت با . دانست)  استصفرو1ماهیت 

آورد شد که با بر063/0اي و با مدل آستانه06/0مدل خطی 
) 15(برآورد مختاري و همکاران با استفاده از مدل خطی

تکرار )14(در گزارش محمدي و همکاران . مطابقت دارد
صفت مجموع وزن تولد . برآورد گردید10/0پذیري این صفت 

ترین صفات به ازاي هر میش در معرض آمیزش، یکی از مهم
از میزان آبستنی، تولید مثلی ترکیبی است و به صورت ترکیبی 

هاي متولد شده و وزن تولد بره حاصل از هر میش تعداد بره
این صفت توان میش در تولید وزن تولد بره بعد از . است
در پژوهش . دهدکه در معرض قوچ قرار گرفت را نشان میاین

برآورد شد، 02/0پذیري این صفت حاضر مقدار وراثت

2
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09/0بختیاري -لريپذیري این صفت در گوسفند وراثت
خواه در پژوهش دیگري توسط وطن). 23(گزارش شده است 

بختیاري، با استفاده از تجزیه و بر روي نژاد لري) 24(و طالبی 
گزارش 16/0پذیري این صفت هاي چند صفتی وراثتتحلیل

کم . شد که باالتر از مقدار برآورد شده در این پژوهش است
توان در عواملی مانند را میپذیري این صفتبودن وراثت

تکرارپذیري صفت مجموع وزن تولد به . تفاوت نژادي دانست
برآورد شد که کمتر از 04/0ازاي هر میش در معرض آمیزش 

باشد می) 17/0(بختیاري ي در نژاد لريمقدار گزارش شده
مقدار ضریب تکرارپذیري برآورد شده مربوط به صفت ). 23(

زاي هر میش در معرض آمیزش، باالتر مجموع وزن تولد به ا
ي این ضریب براي صفت مجموع وزن از مقدار برآوردشده

تواند تولد در هر زایمان میش در این پژوهش است که می
ي این مطلب باشدکه صفت مجموع وزن تولد به دهندهنشان

ازاي هر میش در معرض آمیزش، بیشتر تحت تأثیر اثرات 
ت کل وزن تولد در هر زایمان صف. باشدمییمحیطی دایم

ها در کیبی از صفات تعداد بره متولد شده و وزن برهمیش تر
دهنده ظرفیت میش جهت تولید هر زایمان میش است و نشان

1/0پذیري این صفت وراثت). 23(گرم وزن بره است کیلو
پذیري این صفت وراثت) 23(برآورد شد وطن خواه و همکاران

از میانگین مقادیر گزارش شده در منابع علمیرا که با استفاده 
دست گزارش کرد که کمتر از  مقدار به05/0دست آمد، را به

بهتوانرا میهاتفاوتاین. آمده در این پژوهش است
وررسیهاي موردوجمعیتنژادهادرموجودهايتفاوت

پارامترهايبراي برآورداستفادهموردهايمدلهمچنین،
تکرارپذیري برآورد شده براي این صفت .دادنسبتژنتیکی

ي برآورد تکرارپذیري در حالیکه نتیجه. برآورد گردید21/0
بر گوسفند ) 15(این صفت در پژوهش مختاري و همکاران 

-در گوسفند لري) 23(کرمانی و وطن خواه و همکاران 
در صفت تعداد بره در زمان . بوده است09/0بختیاري 

ازاي هر میش در معرض آمیزش به دلیل این که شیرگیري به 
گیرد نسبت ها از تولد تا شیرگیري را نیز در بر میمانی برهزنده

به صفت تعداد بره متولد شده به ازاي هر راس میش زایش 
پذیري تعداد بره وراثت. کرده از اهمیت بیشتري برخوردار است

با به ازاي هر میش در معرض آمیزش شیرگیريدر زمان 
برآورد گردید که 031/0و در روش بیزین 03/0مدل خطی 

با یک مدل خطی ) 23(نزدیک به نتایج وطن خواه و همکاران 
ي شیرگیري شده به تکرارپذیري صفت تعداد بره. باشدمی

ازاي هر میش در معرض آمیزش در این پژوهش با مدل 
برآورد شد که باالتر از031/0و در روش بیزین 33/0خطی 

در ) 23(مقدار گزارش شده توسط وطن خواه و همکاران 
در مدل خطی و کمتر از آن در ) 10/0(بختیاري - گوسفند لري
هاي بهبود قابلیت تولیدي میش از جمله راه. بیزین است

هاي شیرگیري شده و یا افزایش وزن افزایش تعداد بره
هاي شیرگیري شده طی هر زایمان میش در هر سال بره

که هدف از یابدن صفت زمانی اهمیت بیشتر میای. است
ها در زمان تعداد بره. پرورش گوسفند تولید گوشت باشد

مانی بره از تولد تا شیرگیري را بدون شیرگیري، به نوعی زنده

پذیري وراثت). 22(دهد در نظر گرفتن وزن آنها نشان می
در هاي شیرگیري شده به ازاي هر میش زایش کرده،تعداد بره

056/0و با روش بیزین 03/0این پژوهش با مدل خطی 
در ) 14(تر از گزارش محمدي و همکاران برآورد شد که پایین

توان تفاوت مدل مورد باشد یکی از علل را میهمین نژاد می
پذیري این صفات کمتر بودن میزان وراثت. استفاده عنوان کرد

ها از تولد تا برهتوان به این نسبت داد که مرگ و میررا می
گیري بیشتر تحت تاثیر عوامل محیطی و ژنوتیپ خود شیر
. باشدها است و کمتر با ژنوتیپ میش مرتبط میبره

و با مدل بیزین  05/0تکرارپذیري این صفت با مدل خطی 
برآورد شد که بر اساس نتایج محمدي و همکاران 071/0

زن از صفت کل و. باشدمی22/0در نژاد زندي ) 14(
کننده توان شیرگیري به ازاي هر میش در معرض آمیزش بیان

گیري بره به ازاي هر میش در میش در تولید وزن از شیر
باشد و ترکیبی از میزان آبستنی، تعداد بره معرض قوچ می

مقدار  . باشدها میگیري برهگیري شده و وزن از شیرشیر
ودن وراثت پذیري کم ب. برآورد گردید008/0پذیري آن وراثت

توان در دخالت میزان آبستنی  که جزئی از این صفت را می
این صفت بوده، توزیع غیرمعمول صفات و اثرات محیطی 

ترین این صفت از جمله مهم. مانند تغذیه تکمیلی دانست
ي کنندهباشد که بیانصفات ترکیبی تولید مثلی گوسفند می
به ازاي هر میش در توان میش در تولید وزن شیرگیري بره 

این صفت، ترکیبی از میزان آبستنی، . باشدمعرض آمیزش می
هاي مادري میش و وزن ي شیرگیري شده، قابلیتتعداد بره

019/0تکرارپذیري این صفت ). 19(باشد ها میشیرگیري بره
افزایش . )23(برآورد شد که بیش از مقدار گزارش شده  است

ي هاي از شیر گرفته تا دورهزن برهناچیز در میانگین ونسبتاً
پنجم زایش  احتماال بخاطر کامل شدن سیستم بدنی میش و 
رسیدن آن به بلوغ جسمانی است که در طی آن تولید شیر 

هاي از شیر گرفته شده میش زیادتر شده، لذا مجموع وزن بره
در دوره پنجم همزمان با کاهش . یابداز هر میش افزایش می

ش اثرات غیر ژنتیکی روي واریانس فنوتیپی وزن تولید شیر نق
ها افزایش یافته که باعث وراثت پذیري افزایشی در این بره

ترین دالیل اختالف در این یکی از مهم. شوددوره می
ها اختالف بین نژادي بوده، ضمن اینکه مجموع وزن میانگین

هاي نژاد گوشتی و سنگین بیشتر از نژادهاي برهشیرگیري
در تحقیقات انجام شده شیرگیريهمچنین سن از . گر استدی

صفت مجموع وزن شیرگیري در هر . ی استیهاداراي تفاوت
تواند  مبنایی براي انتخاب باشد به این دلیل زایمان میش می

ي که این صفت کل تولید یک میش را به صورت کیلوگرم بره
ري این پذیوراثت. دهدشیرگیري شده در هر زایمان نشان می

پذیري صفت این مقدار کمتر از وراثت. برآورد شد01/0صفت 
ها در هر زایمان میش در گزارش وطن مجموع وزن تولد بره

پذیري این صفت در وراثت. باشدمی)  23(خواه و همکاران 
کم بودن ). 15(گزارش شده است 18/0گوسفند کرمانی، 

رمعمول صفات توان به توزیع غیپذیري این صفت را میوراثت
تکرارپذیري . و اثرات محیطی مانند تغذیه تکمیلی نسبت داد

18/0صفت مجموع وزن شیرگیري در هر زایمان میش، 
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برآورد شد و در پژوهشی دیگر روي گوسفند کرمانی، 
برآورد 23/0تکرارپذیري این صفت با استفاده از مدل خطی 

).15(شد 
همبستگی ژنتیکی و فنوتیپی بین صفات تولید مثلی 

هاي ژنتیکی و فنوتیپی صفات مورد برآورد همبستگی
هاي همبستگی. نشان داده شده است4بررسی در جدول  

ژنتیکی و فنوتیپی بین میزان آبستنی با سایر صفات تولید 
ها در دامنه اگرچه این همبستگی. مثلی غالباً منفی است

، ولی انتظار )20(گزارش شده براي سایر نژادها است مقادیر
رود که همبستگی ژنتیکی میزان آبستنی با سایر صفات می

، چون در صورتی که دام آبستن بشود سایر تولیدمثل زیاد باشد
رسد به نظر می. باشندصفات نیز داراي عملکرد غیر صفر می

ن ها بین میزاعلت منفی شدن و ناچیز بودن همبستگی
ها در آبستنی با سایر صفات تولید مثل مربوط به توزیع داده

که این صفت داراي توزیع دو طوريهب. این صفات باشد
اي بوده در حالی که سایر صفات داراي توزیع پیوسته جمله

هاي ژنوتیپی و فنوتیپی بین صفات کل همبستگی. هستند
و به ازاي هر گیري در هر زایمان وزن تولد با کل وزن از شیر

میش در معرض آمیزش همانند مقادیر گزارش شده سایر 
زیاد بودن . )20(باشدترتیب زیاد و متوسط مینژادها  به
هاي ژنتیکی بین صفات مؤید این است که آن همبستگی

باشند، ول افزایش کل وزن تولد میوهایی که مسدسته از ژن
همچنین به شوند،سبب افزایش کل وزن از شیرگیري نیز می

ول افزایش کل وزن تولد سبب وهاي مسرسد ژننظر می
افزایش شیر و توان مادري نیز بشوند چون که صفت کل وزن 

گیري عالوه بر ژنوتیپ بره به توان مادري نیز بستگی شیر
. دارد

بین صفات تولید مثلی) پایین قطر(و فنوتیپی ) باالي قطر(همبستگی هاي ژنتیکی - 4جدول 
Table 4. Genetic (above diagonal) and phenotypic (below diagonal) correlations among the reproductive traits

CRLSB/ELLSW/ELTLWB/ELTLWW/ELLSB/EELSW/EETLWB/EETLWW/EEصفت
CR-32/0--97/0-44/0-89/0-99/099/0-97/0

LSB/EL05/0--94/092/099/097/050/099/092/0
LSW/EL23/020/0-99/099/096/0-96/099/099/0

TLWB/EL01/0-29/013/0-97/099/097/098/097/0
TLWW/EL01/0-21/019/015/0-98/099/032/099/0

LSB/EE43/039/013/0-30/021/0-32/041/048/0
LSW/EE07/020/021/012/015/021/0-91/099/0

TLWB/EE44/035/030/050/022/082/020/0-51/0
TLWW/EE08/0-13/009/018/022/010/031/036/0-

رغم زیاد بودن تنوع فنوتیپی در صفات بهگیرينتیجه
وراثت پذیري این دسته از صفات کم است و تولید مثل، میزان 

. پاسخ به انتخاب مستقیم براي این صفات زیاد نخواهد بود
بهبود فاکتورهاي غیرژنتیکی در این نژاد مانند تغذیه میش 

توانند در بهبود عوامل گیري و بعد از آبستنی میقبل از جفت
بنابراین، انتخاب بر اساس رکورد خود . ژنتیکی موثر باشد

یوان، احتماالً پاسخ قابل توجهی در عملکرد تولید مثلی ح
پاسخ به انتخاب براساس . گوسفندان زندي ایجاد نخواهد نمود

هاي همبستگی.صفات ترکیبی نتایج بهتري خواهد داشت

ژنتیکی بین میزان آبستنی با سایر صفات تولید مثل غالباً 
ن پاسخ هاي روش بیزین چو. کمتر از متوسط و منفی است
بینی کمتري دارند، برآوردهاي میزان واریانس خطاي پیش

استفاده از این روش .معتبري از پارمترها به دست خواهد آمد
زمانی که محقق از نرمال بودن داده ها و تعداد کم رکوردهاي 

نظربهبنابراین. تواند مفید باشدمورد نظر نگران است، می
از معتبرتروتردقیقبیزيروشازحاصلنتایجرسدمی

.باشددیگرهايروش
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Linear and Threshold Model Comparisons for Genotypic and Phenotypic
Parameters Estimation on Reproductive Traits in Zandi Sheep

Masomeh Ataollah1, Hossein Moradi Shahrbabk2 and Morteza Sattaei Mokhtari3

Abstract
Reproductive records of 5327 Zandi ewes were collected from a research flock at the Zandi

sheep breeding from Varamin station during 1991-2011. Genetic parameters were estimated for
main traits such as conception rate (CR), number of lambs born (NLB), number of lambs at
weaning (NLW) and the composite traits including number of lambs born per ewe exposed,
number of lambs weaned per ewe exposed, total litter weight at birth, total litter weight at
weaning, total litter weight at birth per ewe exposed and total litter weight at weaning per ewe
exposed. Year, age of ewe, breed of ewe on breeding were used as fixed effects. Direct and
maternal genetic effects, permanent environmental effects of ewe and mate of ewe were
considered as random effects in the model. The effect of environmental factors such as mating
year and age of ewe at mating on all of reproductive traits were significant (P >0.01) exception
CR, NLB،NLB/EE, NLW NLW/EE, TLWB. Parametric and variance components were
estimated by linear and threshold models. Estimates of heritability for animal genetic effects
were mainly small and ranged from 0.0011 to 0.1 in linear model while the estimates resulting
from thershold were ranged from 0.009 to 0.063. Estimates of heritability's for animal genetic
and permanent environmental effects were low mainly due to the typical strong influence of
environmental factors on reproductive traits. Estimates of repeatability's for animal permanent
environmental effects were low to medium by linear analysis, and medium by threshold
analysis.

Keywords: (Co) variance components, Reproductive traits, Threshold, Zandi sheep
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