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  چکیده 

 ایـن  در. انجـام گرفـت   ينژاد سنگسـر  گوسفندمختلف  ینبدن در سن وزن یکیژنت هايو پارامتر یانسوار)کو( اجزاي وردبرآ منظور به حاضر مطالعه
جمع آوري  1387تا  1366هاي هاي تحت پوشش ایستگاه پرورش و اصالح نژاد سنگسري واقع در شهرستان دامغان که طی سالگله هايدادهمطالعه از 

آنـالیز  . رکورد وزن شش ماهگی بودنـد  3894رکورد وزن از شیرگیري و  8524رکورد وزن تولد،  9707عات مورد استفاده شامل اطال. گردید شده، استفاده
تولـد و   یـپ بره، ت جنسسال تولد،  محیطی عوامل. انجام شد SASبا استفاده از نرم افزار آماري  GLMعوامل محیطی مؤثر بر این صفات توسط رویه 

بـرآورد  . شـدند  مـدل  وارد کمکی متغیر عنوان به کشیوزن هنگام دام و سنعنوان اثرات ثابت  به و بودند دارمعنی صفات تمامبر  یشسن مادر هنگام زا
. انجـام شـد   MTGSAMگیري گیبس با استفاده از نـرم افـزار   هاي ژنتیکی با شش مدل مختلف حیوانی و با روش آماري بیزي، مبتنی بر نمونهپارامتر

گیـري  هاي سوخته و همچنین فواصل نمونـه دوره اول به عنوان دوره 20000دوره انتخاب شد و در هر آنالیز  200000گیري گیبس هاي نمونهتعداد دوره
پـذیري  وراثـت . مورد آزمون قرار گرفت) AIC(ها با شاخص معیار اطالعات آکایکی داري مدلهاي مختلف برازش شده و معنیمدل. انتخاب گردید 100
 21/0و  18/0، 35/0بـه ترتیـب برابـر    ) 2مدل (ماهگی شش و) 5مدل (، از شیرگیري )2مدل (تولد  براي وزن شده مدل برازش ترین مناسب یم بامستق

یر نسـبت بـه سـا    وزن تولد پذیريبا توجه به باال بودن ضریب وراثت .برآورد گردید 07/0پذیري مادري براي وزن از شیرگیري مقدار وراثت. محاسبه شد
  .تواند در این صفت بازدهی باالتري داشته باشدبهینه سازي صفت به واسطه انتخاب می مطالعه، صفات مورد

  
  .پذیريگیري گیبس، وراثتهاي ژنتیکی، گوسفند سنگسري، نمونهپارامتر :هاي کلیديواژه 

  
   1 مقدمه

هاي مهم در اصـالح نـژاد   برآورد پارامترهاي ژنتیکی یکی از جنبه
هاي پیشرفت سریع در تکنولوژي کامپیوتر و همچنین روش. است دام

دهد به طور مسـتمر  آماري پیشرفته به پرورش دهندگان دام اجازه می
پارامترهاي ژنتیکی را براي تعریف بهتـر اسـتراتژي انتخـاب در بـازار     

افزایش وزن بدن و صـفات رشـد از جملـه    . مدرن مجدداً ارزیابی کنند
در پرورش گوسفند است، به خصوص در ایـران  صفات اقتصادي مهم 

که فروش گوشت بره منبع اصلی درآمد براي پرورش دهندگان اسـت  
اگرچـه گوشـت   . و محصوالت دیگر در درجه دوم اهمیت قـرار دارنـد  

                                                             
دانشگاه علوم کشاورزي و منـابع   دانشجوي دکتري ژنتیک و  اصالح نژاد دام، -1

 ،طبیعی رامین خوزستان
 ،استاد گروه علوم دامی، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی رامین خوزستان -2
 ،دانشگاه تهران دانشجوي دکتري ژنتیک و اصالح نژاد دام، -3
 .اصالح نژاد دام، دانشگاه تهران دانشجوي دکتري ژنتیک و -4

 )Email: yosefi_2004@yahoo.com               :نویسنده مسئول -(*

گوسفند مهم ترین منبع تأمین پروتئین در ایران است، میـزان گوشـت   
کننـدگان  رفتولیدي از بخش پرورش گوسفند تقاضاي روز افزون مص

  ). 30(دهد را پوشش نمی
هاي ممکن براي افزایش تولید گوشت گوسفند، شامل تولید روش

اولین . باشدبره بیشتر به ازاي هر میش و افزایش عملکرد رشد بره می
زایـی  تواند با افزایش باروري میش، شامل فراوانـی نـرخ بـره   هدف می

مانی سیل رشد و زندهحاصل شود، در حالیکه هدف دوم به افزایش پتان
از سوي دیگر، افزایش در تعـداد گوسـفند بـراي    ). 25(ها نیاز دارد بره

تولید گوشت بیشـتر توسـط کمیـت و کیفیـت پـایئن علوفـه محـدود        
بنابراین افزایش تولید گوشت باید بـا انتخـاب حیوانـاتی کـه     . شود می

رند، بـه  حداکثر شایستگی ژنتیکی را به عنوان پدر و مادر نسل آینده دا
صفات رشد مخصوصاً وزن پیش از شیرگیري در پستانداران . دست آید

تنها تحت تأثیر اثرات ژنتیکی خود حیوان نیستند بلکه، برخی از اثرات 
دیگر مانند اثرات ژنتیکی مسـتقیم مـادري و اثـرات محیطـی دائمـی      

اي از تنـوع را در  اثرات مادري منبع قابـل مالحظـه  . مادري نیز مؤثرند
هاي پستانداران در سـنین ابتـدایی زنـدگی، تشـکیل     ت رشد گونهصفا
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براي طراحی برنامه پیشـرفت کارآمـد و سیسـتم    ). 23 و 21( دهندمی
ارزیابی ژنتیکی براي پاسخ حداکثر بـه انتخـاب در صـفات اقتصـادي     

، 4(ها و روابط ژنتیکی بین صفات الزم است مهم، برآورد دقیق پارامتر
ر، برخی از گزارشات منتشر شده نشان دادند کـه  هاي اخیدر سال ).31

یکی از اثرات مادري مانند اثرات ژنتیک افزایشـی مـادري و محیطـی    
می تواند به صورت معنی داري صفات رشد را تحـت  ) یا هر دو(دائمی 

هـا در سـنین مختلـف    وزن بـدن بـره  ). 36 و 30، 4(تأثیر قـرار دهـد   
هـاي اصـالحی مـورد    ا در برنامههتواند به عنوان معیار انتخاب بره می

نـژادي  گنجاندن صفات رشد در برنامه اصـالح ). 17( بررسی قرار گیرد
ژنتیکی مستقیم و مادري براي بدست آوردن اثر  نیاز به محاسبه هر دو

 بـراي  پایـه  ژنتیکـی  مـواد  بومی گوسفندان. هدف ژنتیکی بهینه دارد
 شـوند، مـی  وبمحسـ  خویش هايزیستگاه در نژاد اصالح هايبرنامه

 تـري دقیـق  مبناي تواندمی ژنتیکی ذخایر این دقیق شناخت بنابراین
 زمـان  در هـا آن دهینتیجه و آینده در نژادي اصالح هايبرنامه براي
 تولیـد  بـا  افـزایش  جهـت  در موجود منابع از بهینه استفاده و ترکوتاه

ـ  روسـتایی  شرایط با سازگار و مناسب  مطالعـات کمـی در  . کنـد  راهمف
ارتباط با تخمین پارامترهاي ژنتیکی و اجزاي واریـانس بـراي صـفات    

گونـه  هـیچ  امـا تـاکنون  . رشد گوسفند سنگسري صورت گرفته اسـت 
اي بر اساس روش آماري بیزي روي صفات رشـد در گوسـفند   مطالعه

  . سنگسري گزارش نشده است
بیزین روشی آماري است که سعی در برآورد پارامترهاي ژنتیکـی  

 را بیـزي  روش بنـاي  سـنگ  .اس قانون احتماالت شـرطی دارد بر اس
 را ثانویه احتمال محاسبه امکان تئوري این. دهدمی تشکیل بیز تئوري

دهـد و بسـطی از روش حـداکثر    نشـان مـی   اولیه احتماالت مبناي بر
استفاده از این روش به دلیل اینکه کمتر به نرمال . است 1نماییدرست

توانـد مفیـد    داد کم رکوردها حساس است، مـی ها و حتی تع بودن داده
بینـی   هاي روش بیزین چون میزان واریانس خطـاي پـیش   پاسخ. باشد

هـا بـه خـوبی انتخـاب      فرض اگر پیش. تر هستند کمتري دارند، واقعی
دهـد   شوند، این ویژگی مفید برآوردهاي بیزین، بیشتر خود را نشان می

جداسـازي اثـرات ژنتیکـی     مطالعه حاضر به منظـور  در بنابراین). 11(
افزایشی مستقیم، ژنتیکـی مـادري و محیطـی دائمـی مـادري بـراي       

حیـوانی   هـاي مـدل  از بـدن  تخمین پارامترهاي ژنتیکی صـفات وزن 
در گوســفند  گیـبس  گیــريمبتنــی بـر نمونـه   بیـزي  روش و مختلـف 
   .شد استفاده يسنگسر
  

  ها  مواد و روش
  خصوصیات ظاهري  و موقعیت

 شمال در که نام همین به است محلی مختص ،سنگسري گوسفند

                                                             
1- Maximum Likelihood 

 منطقه معموال سنگسري گوسفند ییالق. است واقع سمنان شهرستان
 حاشـیه  در آنها قشالق و باشد می کرج و فیروزکوه، دماوند، شمیرانات

گوسفند نژادي ریز جثه با گـرایش   این .باشد می ورامین و کویر سمنان
ـ    .است تولید گوشت  دراسـت و  ژاد بسـیار زیـاد   تنوع رنـگ در ایـن ن

 و تیـره  اي قهوه ،روشن اي قهوه ،)شیوا(نخودي  ،)بور( سیاه هاي رنگ
 و جمـع  بدن داراي که است گوسفندي سنگسري .شود می دیده کبود
 یا و دنبالچه  بدون و کوچک نسبتأ ظریف، دنبه و کوتاه قلم چهار و جور

 دنبـه  روي یانتهای برگشتگی شکل به که است کوچک بسیار دنبالچه
 گـاهی  هـا نر در و هستند شاخ بدون  اکثرأ ها میش و ها قوچ. دارد قرار
 و کوچـک  جثه بخاطر. شود می نمایان کوچک اي زائده شکل به شاخ

 عوامـل  بـه  مقاومـت  و زیـاد  راهپیمـایی  ظریف، قـدرت   پاي و دست
 شـود  مـی  محسوب منطقه گوشتی گوسفندان بهترین از یکی محیطی

)20.(  
رورش گوسفند در این ناحیه بیشتر وابسته بـه مهـاجرت   سیستم پ 

هـاي گوسـفند سنگسـري از مازنـدران بـه اسـتان       وسیع است و گلـه 
از آنجـایی  . کننـد خراسان براي فواصل تابستان و زمستان حرکت مـی 

ها داراي زمان فحلی متفـاوت بـوده، بـه تبـع آن جفتگیـري      که میش
اواخر زمسـتان تـا   (هاي مختلف ها اکثراً در روزمیش با قوچ و تولد بره

 90±5هـا نیـز   میانگین سن از شیرگیري بره. افتداتفاق می) اوایل بهار
  . باشدروزگی می

  
  صفات مورد مطالعه

هـاي ژنتیکـی از اطالعـات    در این پژوهش براي بـرآورد پـارامتر  
مـاهگی  و شش (WW)، از شیرگیري (BW)هاي تولد مربوط به وزن

(6MW) 1387تا سال  1366ي ثبت شده از سال گوسفندان سنگسر 
  . استفاده شد

  
  آنالیز آماري

هـا بـا   هاي مورد نظـر، آمـاده سـازي داده   پس از استخراج رکورد
آماده سازي فایل شـجره بـا اسـتفاده از نـرم افـزار      و  Excelافزار  نرم

Pedigree محاسـبه  تجزیه واریانس اثرات محیطی و براي . انجام شد
رویـه مـدل خطـی تعمـیم     از عـات صـفات رشـد    میانگین حـداقل مرب 

اثـرات   .استفاده شـد  9,1نسخه  SASنرم افزار آماري  2(GLM)یافته
داري شـامل  ثابت بررسی شده در  مدل آماري پـس از آزمـون معنـی   

سـن  . جنس بره، تیپ تولد، سال تولد، سن مادر در زمان زایش بودنـد 
ن متغیـر  بـه عنـوا   6MWو  WWها در زمان رکـوردگیري بـراي   بره

) روز(کشـی  ها در زمـان وزن کمکی در مدل درنظر گرفته شد، زیرا بره
دار نبود، اثرات متقابل بین اثرات ثابت معنی. داراي سن یکسان نبودند

واریانس و پارامترهاي ژنتیکـی  )کو(اجزاي . بنابراین در نظر گرفته نشد
                                                             
2- Generalized linear model 
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ز نـرم  متناظر براي صفات مورد مطالعه توسط روش بیزي با اسـتفاده ا 
بدست آمـد، و   )35( 2گیري گیبسمبتنی بر نمونهMTGSAM 1افزار 

دوره تشـکیل شـد کـه     200000برداري گیـبس بـا   یک زنجیره نمونه
ــودن    ي اول دورهدوره 20000 ــتقل ب ــور مس ــه منظ ــوخته، و ب ي س

گرایی و معیار هم 100برداري هاي انجام شده، فاصله نمونهگیري نمونه
  .نظر گرفته شد در 10 – 10برآوردها 
هاي حیوانی تک متغیره استفاده شده براي آنالیز ژنتیکی بـه  مدل

 ):24(شرح زیر بودند 
 

)1مدل (                                             

)2مدل (                                   

)3مدل (                                  

 

)4مدل (                                    
               

5مدل ( )                       

   

) 6مدل (                    

 
 eو  b ،a ،m ،c ،بردار مشاهدات براي صفت مـورد مطالعـه   yکه 

بـردار اثـرات    ،بردار اثرات ژنتیکی مستقیم ،بردار اثرات ثابت به ترتیب
بردار اثرات و  بردار اثرات محیطی دائمی مادر ،ژنتیکی افزایشی مادري

که به ترتیب اثـرات  ) 1و  0(ماتریس طرح  Z3و  X  ،Z1  ،Z2باقیمانده،
ثابت، اثرات ژنتیکی افزایشی مستقیم، اثرات ژنتیکی افزایشی مـادري،  

  .کنند  را به مشاهدات مربوط میاثرات محیطی دائمی مادر 
اثرات ژنتیکی افزایشـی مسـتقیم، اثـرات    همچنین فرض شده که 

ژنتیکی افزایشی مادري، اثرات محیطی دائمی مادر و اثـرات باقیمانـده   
، ، به صورت نرمال با میانگین صفر و به ترتیب واریانس 

 و  ، ، همچنـین  . زیع شده باشندتو و  
افزایشی واریانس ژنتیکی  افزایشی مستقیم،به ترتیب واریانس ژنتیکی 

اثـرات محیطـی دائمـی مـادر و واریـانس باقیمانـده       واریانس  مادري،
ماتریس هاي   و ماتریس صورت روابط خویشاوندي؛  A. هستند

اي مساوي با تعداد مادر که به ترتیب رتبه) مربع و متقارن(یکه هستند 
کوواریانس بین اثـرات   همچنین،. و رکورد براي هر صفت دارند

افزایشی مادري را مشـخص  اثرات ژنتیکی افزایشی مستقیم و ژنتیکی 
                                                             
1- Multiple Trait Gibbs Sampling in Animal Models 
2- Gibbs sampling 

  . کندمی
ــذیري افزایشــی مســتقیموراثــت ــذیري افزایشــی وراثــت، پ پ

به ترتیب بـه صـورت نسـبت     و اثرات محیطی مادري  مادري
هاي افزایشی مستقیم، افزایشی مادري و محیطی دائمی مـادر  واریانس

 (AIC)معیـار اطالعـات آکـایکی    . به واریانس فنوتیپی محاسبه شدند
هاي آزمـون شـده   اسب در بین مدلهم براي انتخاب بهترین مدل من

 ).2(استفاده شد 

 
ــده،  RSSکــه در ایــن رابطــه  تعــداد  nمجمــوع مربعــات باقیمان

  . باشدهاي متناسب با هر مدل میتعداد پارامتر Kها، و  نمونه
 ):37(محاسبه شد معادله زیر پذیري کل مطابق با وراثت

 
 

  نتایج و بحث
ه شده و برخی اطالعات شجره هاي استفادهاي توصیفی دادهآماره

ها با افزایش تعداد رکورد. آورده شده است 1براي هر صفت در جدول 
) مـاهگی براي وزن شـش  3894براي وزن تولد به  9707(در سن بره 

ها احتماال توسط مرگ و میر، حذف کاهش در تعداد بره. کاهش یافت
قـرار گرفتـه    تحت تـأثیر  ها بره، فروش در سنین باالتر و ویرایش داده

  . است
آنالیز واریانس اثرات محیطی بر صفات مـورد مطالعـه و میـانگین    
حداقل مربعات براي سطوح مختلف جنس بره، تیپ تولد و سـن مـادر   

سـال تولـد، سـن    . نشان داده شده اسـت  2در هنگام زایش در جدول 
مادر، جنس بره و تیپ تولد بر کلیـه صـفات رشـد مـورد مطالعـه اثـر       

 ).P >01/0(داشتند داري معنی
هـاي مختلـف   عوامل اقلیمی، مدیریت، تغذیه و بهداشت طی سال

ها ناشی از تغییر کمیت و کیفیت علوفه در دسترس دام. باشدمتغیر می
ها، به ویژه در انتهاي نوسانات شرایط آب و هوایی و نحوه تغذیه میش

اختالف در بنابراین، . ها بر وزن تولد بره اثر خواهد داشتآبستنی میش
هـاي متفـاوت   سیستم مدیریتی و شرایط متنوع آب و هوایی در سـال 

داري سال تولد بر صـفات مـورد مطالعـه    تواند دلیل اصلی اثر معنیمی
  . باشد

اثـر  . تر بودندهاي ماده سنگیندر همه سنین از برهنیز هاي نر بره
 هـاي جنسـی، اخـتالف در   تواند به دلیل تفاوت در کروموزمجنس می

ویــژه هــاي مترشــحه بــهسیســتم هورمــونی، نــوع و مقــدار هورمــون
هاي جنسی و جایگاه وابسته به صـفات رشـد روي کرومـوزم     هورمون

  . جنسی باشد
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  1هاي مورد استفادهآمار توصیفی داده -1جدول 
Table 1- Descriptive Statistics of used data1  

6MW  WW  BW  صفات 
Traits  

 )در شجره(تعداد حیوانات   16519  14681  7303
Number of animals (in pedigree)  

 جمعیت پایه  6812  6074  3409
Base population  

 تعداد پدرها  1045  906  383
Number of sire  

  هاتعداد مادر  6166  5487  3057
Number of dams  

  تعداد رکوردها  9707  8524  3894
Number of  records  

  خطاي استاندارد ± (kg)میانگین  2.92 0.005±  0.03±15.57  0.09±24.91
Mean (kg) ± SE (kg)  

  ضریب تغییرات  14.22  16.17  15.42
CV (%)  

1BW :تولد،  وزنWW : ،6وزن از شیرگیريMW :ماهگیوزن شش. 
1BW: Birth weight, WW: Weaning weight, 6MW: 6 month weight. 

 

 )کیلوگرم( معیار صفات مورد مطالعهخطاي  ±میانگین حداقل مربعات  - 2جدول 
Table 2- least square means and standard error of the traits studied (Kg) 

 1صفات
Traits1  اثرات ثابت  

6MW   WW  BW  Fixed effects 

 سال تولد  **  **  **
Birth year  

 )سال(سن مادر   **  **  **
Dam’s age (years)  

0.16 c ±24.13  0.05 e ±14.89  0.006 c ±2.60  2  
0.17 c ±24.08  0.06 d e ±15.02  0.01 c ±2.70  3  

0.29 b c ±25.07  0.07 d c ±15.34  0.02 b c ±2.79  4  
0.32 b ±25.16  0.08 b ±15.90  0.04 b ±2.88  5  
0.40 b ±25.15  0.14 b c ±15.56  0.06 b ±2.86  6  
0.70 a ±26.31  0.28 a ±16.86  0.06 a ±3.70  7  

 تیپ تولد  **  **  **
Birth type  

a 0.11± 26.05  0.03 a ± 15.66  a 0.006±3.01  قلوتک 
Single  

b 0.21 ± 25.28  b 0.06 ± 15.34  0.009 b ±2.61  قلودو 
Twin  

 جنس  **  **  **
Sex 

a 0.15± 26.93  a 0.04± 16.23  a 0.008 ±3.06  نر 
male  

b 0.11 ± 23.35  b 0.04 ± 15.01  b 0.007 ±2.78  ماده 
female  

0.53  0.19 0.3  R2  
1BW : ،وزن تولدWW : 6وزن از شیرگیري وMW : وزن شش ماهگی؛R2 :ضریب تبیین  

  .دار دارندهایی که داراي حروف مشابه هستند از لحاظ آماري با هم اختالف معنیجز آنهاي داخل هر گروه، بهمیانگین. 01/0داري در سطح معنی**  
1BW: Birth weight, WW: Weaning weight, 6MW: 6 month weight, R2: coefficient of determination  
**Means with different letters in each sub-class within a column show significant differences at P<0.01. 
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وزن کمتـري نسـبت بـه     هاي جـوان هاي متولد شده از میشبره

 بـودن  دارمعنی علت. ر متولد شدند، داشتندتهایی که از مادران بالغ آن
 وزن جسمی، رشد تکامل درجه به احتماالً رشد، صفات بر مادر سن اثر

 بـاالتر  سـنین  در مادر توسط بیشتر شیر تولید و تناسلی بدن، دستگاه
دار عوامل محیطـی بـر صـفات    همچنین، اثرات معنی. شودمی مربوط

 و 30، 26، 4، 3(ده اسـت  وزن بدن در مطالعات دیگر نیز گـزارش شـ  
36.(  

هاي آماري مختلف براي صفات وزن بدن با اسـتفاده  برازش مدل
مـدل بـا   . نشان داده شده اسـت  3از معیار اطالعات آکایکی در جدول 

به عنوان بهترین مدل براي هـر صـفت در نظـر      AICکمترین مقدار
 نگپر ر قلم با ت،صف هر ايبر مناسب لمد ول،جد ینا در .گرفته شد

 نتیکیژ يمترهاراپا و یانسوار )کو(ي هامؤلفه. ستا هشد داده ننشا
. ستا هشد داده ننشا 4 ولجد در يبیز روش از دهستفاا با هشد برآورد

مربوط به مـدل  ) 3جدول ( AICبراي صفت وزن تولد کمترین میزان 
بود که این مدل در برگیرنده اثر حیوان و اثر محیطـی دائمـی مـادر     2

پذیري مستقیم وراثت. بود 35/0پذیري وزن تولد مقدار وراثت. باشدمی
 27/0، 2/0وزن تولد در گوسفندان هورو، رامبویلت و کردي به ترتیب 

تر از مقدار بـه دسـت آمـده در مطالعـه     گزارش شده که پایین 16/0و 
و گیـزاو و همکـاران   ) 33( بانـه  و شـکرالهی ). 32، 15، 1(حاضر است 

عربـی و   گوسفندان براي را وزن تولد مستقیم ذیريپوراثت مقدار) 14(
 دستبه مقدار از باالتر که نمودند محاسبه 46/0و  42/0منز به ترتیب 

بـا اسـتفاده از   ) 5(بیرانونـد و همکـاران   . باشـد می تحقیق این در آمده
پذیري وزن بدن گیري گیبس وراثتروش آماري بیزي مبتنی بر نمونه

برآورد نمودند که با نتـایج بـه    36/0اد لري را در زمان تولد گوسفند نژ
  . خوانی دارددست آمده در این تحقیق هم

 
 *وزن بدن تصفا ايبر کایکیآ تطالعاا رمعیا سساا بر ريماآ يهالمد آوردبر - 3 ولجد

Table 3- The estimates of statistical models based on AIC for body weight traits* 

  دلم    1  2  3  4  5  6
Model  

  1صفت
Trait1  

6  5  4  3  2  1    K    
0.125  0.125  0.129  0.129  0.124  0.128  RSS2   

BW  
-109295.24  -

109295.24  -108991.49  -108991.49  -109375.21  -109065.03  AIC3    
4.52  3.81  4.46  4.45  3.99  4.29  RSS    

WW  
-64283.10  -65739.71  -64399.01  -64418.14  -65348.22  -64732.27  AIC    

10.721  10.588  11.426  11.35  10.068  10.878  RSS    
6MW 

-22949.08  -22997.69  -22703.08  -22729.07  -23195.79  -22896.47  AIC    
1BW :تولد،  وزنWW : 6شیرگیري، وزن ازMW :ماهگی، وزن ششk :ها در مدلتعداد پارامتر  
2RSS :،مجموع مربعات باقیمانده  
3AIC :عات آکایکیمعیار اطال.  
  .باشدت میصف اي آنبر مناسب لمدکه معرف ست ه،کمترین مقدار آکایک محاسبه شده براي هر صفت اشد داده ننشا پر رنگ قلم بااعدادي که *

1BW: Birth weight, WW: Weaning weight, 6MW: 6 month weight, K: number of parameters in model  
2RSS: residual sum of square 
3AIC: Akaikes information criterion 
*Numbers with bold color are showed minimum extent of estimated akaike for each trait that indicate fit model for that trait.   

  
ژنتیکـی   اثـرات  کـه  شـد  مشـخص  آمده دستبه نتایج اساس بر

 .هستند دارمعنی و مهم دتول وزن صفت روي مادر محیطی و مستقیم
 تغذیه و بوده مادر به وابسته کامل طور به جنین آبستنی، در دوره چون
 در مادر رحم محیط همچنین و دارد قرار مادر تغذیه تأثیر تحت جنین
 تولـد  وزن کاهش یا افزایش سبب و بوده گذار تأثیر جنین نمو و رشد
 همکـاران اثـرات   و دوگما و همکاران و افتخار شاهرودي. شودمی بره

 و کرمـانی  گوسفندان تولد وزن صفت روي را مادر محیطی و ژنتیکی
  ).8، 7(نمودند  گزارش دارمعنی و اهمیت با عربی اماراتی

 واریــانس از مقـداري  مـدل،  در مـادري  اثـرات  وجـود  صـورت  در

 و مـادري  ژنتیکـی  واریـانس  جـزء  در و گردیده ژنتیکی افزایشی کسر
نتـایج  ). 28(گـردد  و مادري جـایگزین مـی   تقیمژنتیکی مس کواریانس

دهد که اثرات محیطی دائمـی  دست آمده از آنالیز واریانس نشان می به
مادري نسبت به اثرات ژنتیکی مادري تأثیر بیشتري بر صـفت وزن از  

پذیري پذیري وزن از شیرگیري از وراثتوراثت. شیرگیري داشته است
فته بعد از تولد عالوه بر شیر مادر بـه  ها چند هبره. وزن تولد کمتر بود

غذاي تکمیلی نیز دسترسـی دارنـد کـه منجـر بـه افـزایش واریـانس        
. شـود فنوتیپی و محیطی و کاهش سهم واریانس ژنتیکی افزایشی می

پـذیري  براي وزن از شیرگیري وراثت) 5مدل (بر اساس مدل منتخب 
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 وزن از ايبـر  شـده  پـذیري بـرآورد  وراثت. برآورد شد18/0این صفت 
-مرینوي پشمبراي گوسفند  شده محاسبه مقادیر نزدیک به شیرگیري،

بود که این مقـادیر بـه    عربی پاي و گوسفندگوسفند پلی ،ظریف چینی
  ).33، 19، 16(باشند می16/0و  16/0، 18/0ترتیب برابر 

  
 .فاده از بهترین مدلبا است يبیز روش به تصفا نتیکیژ يمترهاراپا و یانسوار ايجزا آوردبر - 4ول جد

Table 4- Estimation of Variance components and genetic parameters of traits by Bayesian method using best model. 
 هاپارامتر

Parameters  

             
 صفت
Trait 

0.35 0.12   ---  0.358  0.24  0.03   ---  0.086  BW 
0.22  0.09  0.075  0.185  5.86  0.527  0.439  1.084  WW 
0.21  0.08   ---  0.213  14.24  1.139   ---  3.033  6MW 

پذیري وراثت واریانس فنوتیپی، : محیطی دائمی مادري، واریانس    افزایشی مادر،واریانس ژنتیکی : افزایشی،واریانس ژنتیکی  :
  .پذیري کلوراثت: و  نسبتی از واریانس فنوتیپی که ناشی از محیط دائمی مادر است:   پذیري مستقیم مادري،وراثت ، مستقیم افزایشی

- 2
a : direct genetic variance, 2

m : maternal additive genetic variance, 2
pe : maternal permanent environmental variance, 

2
e : residual variance, 2

p : phenotypic variance, am : covariance between direct genetic and maternal additive genetic, 2
dh : 

direct heritability, 2
mh : maternal heritability, 2c : ratio of maternal permanent environmental effect to phenotypic variance, 

2
th : total heritability. 

  
گوسـفندان   بـراي  شـیرگیري  از وزن مسـتقیم  پذیريمقدار وراثت

شـده   بـرآورد  063/0و  101/0، 09/0آرمان و بلوچی به ترتیب  مغانی،
 ایـن  در شـده  بـرآورد  پذیريوراثت میزان از که )27 و 22، 17(است 

ـ  در شـده  محاسبه پذیريمقدار وراثت باشد، امامی کمتر پژوهش  نای
گوسـفند مرینـو، گوسـفند     بـراي  شـده  برآورد مقادیر از کمتر تحقیق،

دست آمده براي این نژادها بـه  مقادیر به. بود کردي کرمانی و گوسفند
ــر  ــود  23/0و  33/0، 26/0ترتیــب براب ــذیري وراثــت). 32، 30، 7(ب پ

و مشـابه بـرآورد    075/0مادري برآورد شده بـراي وزن از شـیرگیري   
با استفاده ) 18(جسوري و همکاران  .بود) 17 و 13، 3(مطالعات دیگر 

پذیري مادري وزن از شـیرگیري گوسـفند   از روش آماري بیزي وراثت
برآورد نمودند که از مقدار محاسبه شده در ایـن تحقیـق    14/0قزل را 

  .باشدبیشتر می
مـاهگی بـره   از مادر در سـن شـش  در نتیجه رشد بره و جدا شدن 

اثـرات   سـهم  کـه  رودمی باشد و انتظارتقل از مادر میتقریباً کامالً مس
 دائمی محیطی واریانس نسبت و شود کم فنوتیپی واریانس در مادري
 در آمده دستبه نتایج با که هم کاهش یابد فنوتیپی واریانس به مادري

 و گیـزاو  توسط منتشر شده نتایج). 4جدول ( دارد مطابقت مطالعه این
 داد قزل نشـان  گوسفند در همکاران و بانه و منز گوسفند در همکاران

نیسـتند   مهم شیرگیري از بعد هايوزن روي مادري ژنتیکی اثرات که
به عنـوان مـدل مناسـب     2مدل ) 3جدول ( AICبر اساس ). 14 و 4(

ماهگی انتخاب شد که مطابق با مطالب ذکـر شـده در   براي وزن شش
ـ فوق، اثرات ژنتیکی مـادري بـر ایـن صـفت بـی      . باشـند ت مـی اهمی

بود که  21/0پذیري مستقیم برآورد شده بر اساس مدل منتخب  وراثت

بـراي  ) 12(با مقادیر برآورد شده توسـط غفـوري کسـبی و همکـاران     
  .بدست آوردند، نزدیک بود 23/0گوسفندان کردي که 

مـاهگی بـراي گوسـفندان    پذیري مستقیم وزن شـش مقدار وراثت
از مقدار محاسبه شـده در ایـن تحقیـق    مغانی، کرمانی و آفرینو بیشتر 

دست آمده براي هر یک از مقادیر به). 34 و 26، 13(برآورد شده است 
پـذیري  مقدار وراثت. بود 42/0و  32/0، 4/0این نژادها به ترتیب برابر 

و ) 6(بـز درا  ، )22(مـاهگی بـراي گوسـفند آرمـان     مستقیم وزن شش
محاسـبه شـد کـه     09/0و  11/0، 14/0به ترتیب ) 3(گوسفند کرمانی 

پـذیري  وراثـت . باشـد کمتر از مقدار برآورد شده در ایـن تحقیـق مـی   
محاسبه شده براي وزن شش ماهگی در این تحقیق نزدیک به مقـدار  

گیري گیبس است برآورد شده با استفاده از روش بیزي مبتنی بر نمونه
بـراي گوسـفندان لـري بختیـاري     ) 29(که توسط راشدي و همکاران 

  . باشدمی 23/0حاسبه شده و برابر با م
ــذیريوراثــت برآوردهــاي در موجــود هــايتفــاوت ــه عمــدتاً پ  ب

 اطالعـات  و حجـم  سـاختار  شده، استفاده هايمدل نژادي، هاي تفاوت
 و واریـانس  اجـزاي  بـرآورد  روش هـا، داده ویرایش نحوه بررسی، مورد

 مربوط )هسطح کیفیت مدیریت و تغذی(مدیریتی  و محیطی هايتفاوت
  ). 10 و 9( شودمی

  
  کلی گیرينتیجه

پذیري صفات رشد در گوسفندان سنگسري با افزایش سن، وراثت
کـاهش وابسـتگی بـره بـه مـادر بـا افـزایش سـن و         . یابدکاهش می

. ترین دالیل این تغییرات استهمچنین افزایش واریانس فنوتیپی مهم
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ن شرایط این مراتـع  هاي سنگسري به مراتع و متغیر بودوابستگی گله
مدیریتی از جمله منـابع افـزایش    و محیطی تحت تأثیر عوامل اقلیمی،

نتـایج ایـن پـژوهش نشـان داد     . شـود واریانس فنوتیپی محسوب مـی 

بـا  . مـاهگی متوسـط بـود   پذیري وزن تولد، از شیرگیري و ششوراثت
هـاي  پذیري مناسب وزن تولد در صورت اجراي برنامـه توجه به وراثت

  . ح نژادي، پاسخ انتخاب براي این صفت باالتر خواهد بوداصال
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Introduction Small ruminants, especially native breed types, play an important role in livelihoods of a 

considerable part of human population in the tropics from socio-economic aspects. Therefore, integrated attempt 
in terms of management and genetic improvement to enhance production is of crucial importance. Knowledge of 
genetic variation and co-variation among traits is required for both the design of effective sheep breeding 
programs and the accurate prediction of genetic progress from these programs. 

Body weight and growth traits are one of the economically important traits in sheep production, especially in 
Iran where lamb sale is the main source of income for sheep breeders while other products are in secondary 
importance. Although mutton is the most important source of protein in Iran, meat production from the sheep 
does not cover the increasing consumer demand. On the other hand, increase in sheep number to increase meat 
production has been limited by low quality and quantity of forage range. Therefore, enhancing meat production 
should be achieved by selecting the animals that have maximum genetic merit as next generation parents. To 
design an efficient improvement program and genetic evaluation system for maximization response to selection 
for economically important traits, accurate estimates of the genetic parameters and the genetic relationships 
between the traits are necessary. 

Studies of various sheep breeds have shown that both direct and maternal genetic influences are of 
importance for lamb growth. When growth traits are included in the breeding goal, both direct and maternal 
genetic effects should be taken into account in order to achieve optimum genetic progress. The objective of this 
study was to estimate the variance components and heritability, for growth traits, by fitting six animal models in 
the Sangsari sheep using Gibbs sampling. 

Material and Method Sangsari is a fat-tailed and relatively small sized breed of sheep, native and well 
adapted to Semnan province. The data set and pedigree information used in this study, recorded during 1986–
2008, were obtained from the breeding station of Sangsari sheep (in Damghan, Semnan Province, Iran). The data 
included 9707 records for birth weight (BW), 8524 records for weaning weight (WW) and 3894 records for six 
months weight (6MW). Records were prepared for analysis using EXCEL 97 software. During the preparation 
process, abnormal data were removed. The pedigree and data files were prepared using pedigree software. 

Firstly, the GLM procedure (SAS, 2002) was used for determining the fixed effects that had significant effect 
on the traits investigated (P<0.05). Interaction effects did not have significant effects on the traits and were 
excluded from the final models of analysis.  

Variance components and genetic parameters were estimated for each trait with Bayesian method based on 
Gibbs sampling technique using MTGSAM software by fitting six univariate animal models that exclude or 
include additive maternal or permanent environmental effects. Gibbs sampling is a numerical integration method 
and is one of several Markov chain Monte Carlo (MCMC) methods. They involve drawing samples from 
specified distributions; hence they are called Monte Carlo and are referred to as Markov chain because each 
sample depends on the previous sample. Specifically, Gibbs sampling involves generating random drawings 
from marginal posterior distributions through iterative sampling from the conditional posterior distributions. 

For each trait the most suitable model amongst all six models was determined based on Akaike's Information 
Criterion (AIC). 

 Results and Discussion The analysis of variance showed that fixed effects of birth type (single, twin), sex 
of kid, (male, female) age of dam (from 2 to 7 years old) and year of birth (1986–2008) were significant for 
weights at birth, weaning, and 6 month (P < 0.01). 

Direct heritability estimates for birth weight, weaning weight and weight at six months of age (based on the 
best model) were 0.35 (model 2), 0.18 (model 5) and 0.21 (model 2), respectively. Estimation of maternal 
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heritability for weaning weight was 0.07. 
Conclusion Gibbs sampling in Bayesian statistical analysis could provide reasonable range expected 

estimations for parameters. The results showed that growth traits are influenced by maternal effects in the early 
stages of age. With increasing age of lamb, the significance of this effect is reduced, due to decrease of 
dependence on the dam. Whereas, the estimate of heritability of birth weight was higher than other traits, 
optimization of trait by selection can be more efficiency in this trait. 
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