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چكيده
این پ وهش به منیور بررسی ارتباط ژنتیکی و هنوتی،ی میان پارامترهای منحنی رشد در گوسفند مهربان انجام شد .دادههای
مورد استفاده از سازمان جهاد کراورزی استان همدان بود که مرمتمل بمر  3۵۴۱۴رکمورد وزن بمدن از تولمد تما سمن 36۵
روزگی در طی سالهای  ۱3۸۰-۹۰بود .پارامترهای مدل رشد  ،Brodyشامل  Aاوزن بلوغ مجانبی یا متوسط وزن حیوان در
هن ام بلوغو B ،انسبت وزن بلوغ مجانبی به اهزایش وزن به صورت درصدی از وزن بلوغو و  Kاسرعت رشد تا رسیدن به
وزن بلوغو مطالعه شد .عوامل ثابت موثر بر پارامترهای منحنی رشد با رویه  GLMنرماهزار آمماری  SASمرمخص شمدند.
مدل تجزیه ژنتیکی شامل اثر مستقی حیوان ،اثر ژنتیکی اهزایری مادری ،اثر محیطی دا می ممادری و کوواریمانا بمین اثمر
ژنتیکی اهزایری مستقی و مادری بود .برای برآورد ارتباط ژنتیکی بین پارامترهای منحنی رشد از روش  Bayesianمبتنی بر
نمونهگیری  Gibbsاستفاده شد .وراثتپایری مستقی پارامترهمای منحنمی رشمد  B ،Aو  Kبمهترتیمب ۲۹ک63 ،۰ک ۰و ۲۷ک۰
برآورد شد .همبست ی ژنتیکی مستقی  Aو  Bمببت و زیاد ا۵۸ک۰و بود که نران میدهد ارتباط ایمن پارامترهما بما یکمدی ر
ه جهت است ،ولی این همبست ی بین  Bو  Kا6۹ک-۰و و بین  Aو  Kا۵۴ک-۰و منفی و پایین است .نتمایج تحقیمق حاضمر
نران میدهد که بهبود پارامترهای منحنی رشد گوسفند مهربان در برنامههمای انتخما
استرات ی انتخا

بهینه برای دستیابی به شکل مطلو

امکمانپمایر اسمت .بنمابراین ،ارا مه

منحنی رشد در گوسفند مهربان از راه تغییر ژنتیکی پارامترهای ممدل

حا ز اهمیت است.
كلیدواژهها :پارامترهای ژنتیکی ،گوسفند دنبهدار ،منحنی رشد ،نمونهگیری گیبا ،وزن بدن
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مقدمه

خصوصیات مستقل و یکسان از توزیع پسین تولید میشود.

گوسفند ن اد مهربان یکی از ن ادهای مه گوسفند ایمران و

روش  MCMCازنجیره مونت کارلو ممارکفو یم

منرأ آن استان همدان است .این ن اد از گوسفندان سمن ین

شبیهسازی برای نمونهگیری از توزیعهای پیرین و محاسبه

وزن کرور بوده و زادگاه آن منطقمهای بمه نمام مهربمان در

توزیع پسین برای کمیتهای موردنیر است .در این روش،

شهرستان کبودرآهنگ امرز بمین اسمتان هممدان و زنجمانو

بهطور متوالی نمونههایی را از ی

توزیع هدف نمونهگیری

است ] .[3در استان همدان ن اد غالب مهربمان اسمت .ایمن

میشود و چون هر نمونه به نمونه قبلمی بسمت ی دارد ،لماا

ن اد دارای بدن کریده و سر و صورت بدون پر اسمت و

این نوع نمونهگیری ،زنجیره مارکف را ترکیل میدهد و از

در مواردی عدم وجود پر تا حد جناق سینه ادامه مییابد.

این نمونهگیری توزیع پسین برای برآورد پارامتر مورد نیمر

معمو) میش بدون شا و قوچ شاخدار است .رشد شا ها

تصممحیح مممیشممود ] .[۱۰در تحقیممق حاضممر ،مؤلفممههممای

کند بوده و در مواردی پیچیده و بلند میباشد ] .[3میمان ین

واریانا و پارامترهای ژنتیکمی بمرای پارامترهمای منحنمی

وزن تولد در بره ماده ۸ک 3و در بره نر ۱ک ۴کیلوگرم اسمت.

رشد در گوسفند مهربان با استفاده از روش بیزی مبتنی بمر

وزن بلوغ در نرها  6۵-۷۵کیلوگرم است .میزان تولید پرم

ال وریت نمونهگیری گیبا برآورد میشود .از نتایج تحقیق

سالیانه در مادهها ۵ک ۱و در نرهما ۸-۲ک ۱کیلموگرم و طمول

حاضر میتوان بمرای پارامترهمای منحنمی رشمد ایمن نم اد

دوره شیردهی ۵ک 3ماه و مقدار شیر تولیمدی در یم

دوره

انتخا

روش

نمود.

شیردهی  ۵۵-۷۵کیلوگرم است .همچنین درصد دوقلوزایی
در ایمن نم اد  ۸تمما  ۱3درصممد اسممت .در ایممن نم اد تعممداد

مواد و روشها

همزادان ،باروری و ماندگاری از تولمد تما شمیرگیری زیماد

در تحقیق حاضر ،از  3۵۴۱۴رکورد وزن بدن گوسفند نم اد

است ].[۵

مهربان از  ۱۵گله و مربوط بمه سمالهمای  ۱3۸۰تما ۱3۹۰

رشد به صورت اهزایش در اندازه و وزن بمدن در طمی

استفاده شمد .شمجره ممورد اسمتفاده شمامل  ۲6۹۹۰حیموان

دوره زمانی مرخص تعریف ممیشمود ] .[۱بما بررسمی

ا ۱۸۷3۱نر و  ۷۹۵۹مادهو ۴۰۵ ،پمدر ۸۱۱۴ ،ممادر۱۱66۵ ،

منحنی رشد اکه تابع وزن و سمن حیموان اسمتو ،ممیتموان

جمعیت پایه و  ۱۵3۲۵جمعیت غیرپایه بود .اطالعات وزن

ال وی رشد را مطالعه نمود .با استفاده از مدلهای غیرخطمی

حیوانات با استفاده از مدل  Brodyدر رویه  NLINنرماهزار

میتوان پارامترهای منحنی رشد را مطالعمه نممود ] ۱3و .[۱۸

آماری  SASبرازش شد:

پارامترهای منحنی رشد برای بررسمی تغییمرات وزن بمدن و

رابطه ا۱و

ی

) 𝑡𝐾y = 𝐴 (1 − 𝐵𝑒 −

سن از طریق انتخا

قابل استفاده است ] [۲۰و منحنی رشمد

در ایمممن رابطمممه y ،وزن بمممدن در سمممن  tاروزو A ،وزن

را میتوان با انتخا

پارامترهای منحنمی

مجانبیاکه بهعنوان وزن بالغ تفسیر میشودو B ،نسبت وزن

رشد بهینه نمود ] .[۱۱در مطالعات مختلمف از ممدل بمرودی

بلوغ مجانبی به اهزایش وزن اکه به وسیله مقادیر اولیمه  tو

برای تعیین رابطه وزن بدن – سن استفاده شده است ].[۴

 yتعیین میشودو و  Kسرعت رشد تا رسیدن به وزن بلموغ

برای مقادیر مطلو

در روش  Bayesianی

میباشد .مقادیر زیادتر  Kنراندهنده بلوغ زودرس جسمی

پارامتر از طریق توزیع پسمین

برآورد میشود ،ولی در این موارد امکان محاسمبه مسمتقی

حیوان است و برعکا .دادهها چندین بار ویمرایش شمد و

میان ین توزیع پسین وجود ندارد .بنابراین ،نمونمههمایی بما

منحنیهای رشد دارای شکل غیرمعمول ادارای پارامترهای
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برآوردی غیرمعمول یا خمارج از دامنمه هومای پمارامتریو

کوواریانا بین اثرات ژنتیکی مستقی حیوان و مادر اسمت.

حاف شد .حیوانات هاقد جمنا مرمخص و هاقمد پمدر و

همچنین Zc ،Za ،X ،و  Zm,ماتریاهای ضرایب هستند کمه

مادر حاف شد.

بهترتیب عوامل ثابمت ،ژنتیکمی اهزایرمی مسمتقی  ،اثمرات
محیطی دا می مادری و اثرات ژنتیکمی اهزایرمی ممادری را

عوامل ثابت مؤثر بر پارامترهای منحنی رشمد بما رویمه
 GLMنرماهزار آماری  SASمرخص شد .این عوامل ثابت

با بردار مراهدات مرتبط میکنند.

شامل گله ،سن مادر ،جنا بره ،ماه ،سال تولد و نوع تولمد

برای کلیه محاسبات بیزی ی

صمفتی از  3۰۰۰۰۰دور،

بره ،اثرات متقابل سن مادر × سال تولد بره ،سن مادر × ماه

با دوره قلقگیری  6۰۰۰۰با هواصل  ۱۰۰از یکدی ر استفاده

تولد بره ،سن مادر × نوع تولد بره ،سن مادر × جنا بمره،

شممد و از  ۲۴۰۰نمونممه بمماقیمانممده بممرای بممرآورد اجممزای

سن مادر × گله ،سال × ماه تولد بره ،سال × نوع تولد بمره،

اکووواریانا ،وراثتپایری و همبست ی بین آثار مستقی و

سال تولد × جنا بره ،جنا بره × نوع تولد بره ،جنا بره

مادری استفاده شد و برای کلیه آنالیزهای بیزی دوصفتی از

× ماه تولد بره ،نوع تولد بره× ماه تولمد بمره بررسمی شمد.

 ۵۰۰۰۰۰دور ،با دورهی قلقگیری  ۱۰۰۰۰۰با هواصمل۱۰۰

عوامل ثابت که تأثیر آنها بر پارامترهای منحنی رشد معنمی-

از یکدی ر استفاده شد و از  ۴۰۰۰نمونه بماقیمانمده بمرای

دار بود ،در مدل نهایی تجزیه منیور شدند ا۰۵کP>۰و.

بممرآورد همبسممت ی ژنتیکممی بممین پارامترهممای  B ،Aو K

استفاده شد .کلیه آنالیزها با نرماهزار  TMانجام شمد ] [۲۲و

برای برآورد مؤلفههای واریانا از رابطه  ۲استفاده شد:

بمرای تفسمیر نتمایج از نمرماهمزار [BOA version ] BOA

رابطه ا۲و
y = Xb + Zaa + Zmm + Zcc + e

 1.1.5; 32در بسته نرماهزاری  Rاستفاده شد.

Cov(a,m) = Aσam

در این رابطه y ،بمردار مرماهدات مربموط بمه همر یم

از

نتایج و بحث

پارامترهای منحنی رشد b ،بردار عوامل ثابت a ،بمردار اثمر

آمارههای توصیفی پارامترهای منحنی رشمد بمه تفکیم

ژنتیکی اهزایرمی مسمتقی  m ،بمردار اثمر ژنتیکمی اهزایرمی

جدول  ۱ارا ه شده است.

مادری c ،بردار اثر محیطی دا ممی ممادری e ،بمردار اثمرات
بمماقیمانممده A ،ممماتریا روابممط خویرمماوندی و σam

جدول  . 1آمار توصیفی مجموعه دادهها

پارامتر

تعداد

میان ین

انحراف معیار

ضریب تغییرات

A

۱3۱6

3۹ک6۸

۱۵ک۱3

۲3ک۱۹

B

۱3۱6

۹۵ک۰

۰۱6۹ک۰

۷۸ک۱

K

۱3۱6

۰۰۱۷ک۰

۰۰۴3ک۰

۵3ک3۹
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میان ین پارامترهمای  B ،Aو  Kدر گوسمفند همورو بما

۰۲ک۹۵ ،۷۰ک ۰و ۱۱۹۵ک ۰برآورد شده است ] [۱۲که بیرمتر

بممرازش مممدل بممرودی بممهترتیممب 6ک۸۸ ،3۷ک ۰و ۰۰۲۷ک۰

از برآوردهای این تحقیق است .میمان ین حمداقل مربعمات

گزارش شده اسمت ] [۹کمه کمتمر از یاهتمههمای پم وهش

برآورد شده آثار ثابت مؤثر بر پارامترهای منحنمی رشمد در

حاضر است .همچنین ،میمان ین پارامترهمای  B ،Aو  Kدر

جدول  ۲ارا ه شده است.

گوسفند مهربان با استفاده از برازش مدل برودی بمهترتیمب
جدول  . 2میانگین حداقل مربعات عوامل ثابت مؤثر بر پارامترهای منحنی رشد
عوامل ثابت

A

B

K

جنا

ns

ns

ns

نر

۵۵ک۲۴a± ۰ک6۷

۰۰۰6ک۹۵a± ۰ک۰

۰۰۰۰۷ک۰۰۴۴b± ۰ک۰

ماده

66ک۸۷ ± ۰ک6۹

۰۰۰۷ک۹۵ ± ۰ک۰

۰۰۰۰6ک۰۰۴۲ ± ۰ک۰

a

تیپ تولد

a

***

ns

b

ns

ت قلو

۴3ک۷۴ ± ۰ک6۸

۰۰۰۵ک۹۵ ± ۰ک۰

۰۰۰۰۵ک۰۰۴۲ ± ۰ک۰

دوقلو

6۸ک۸۷a±۰ک6۷

۰۰۰۸ک۹6a± ۰ک۰

۰۰۰۰۸ک۰۰۴3a± ۰ک۰

b

a

a

سال

***

***

***

ماه

***

***

***

***

***

***

گله
*  -معنیدار در سطح ۰۵ک،P>۰

***

 -معنیدار در سطح احتمال ۰۰۱ک – ns ،P> ۰غیرمعنیدار
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اثممر سممال بممر پارامترهممای  B ،Aو  Kمعنممیدار بممود

معنیدار دارد ] ،[۲۴ولی عامل ثابت جمنا بمر پارامترهمای

ا۰۰۱کP< ۰و .میان ین حداقل مربعات در سالهای متفاوت

 B ،Aو  Kغیرمعنیدار بود .همانند نتایج تحقیق حاضر ،در

برای پارامترهای  B ،Aو  Kبهترتیب بین ۹۷ک ۵3تا ۴3ک،۸۸

گوسفند کاراگونی

گزارش شده است که جنا بر پارامتر

۹3ک ۰تمما ۹۸ک ۰و ۰۰۲۴ک ۰تمما ۰۰۷۰ک ۰قممرار دارد .مقممادیر

 Kاثممر غیرمعن میدار دارد ] .[۱۹ممماه تولممد اثممر معن میداری

پارامترهمای  B ،Aو  Kدر گوسمفند مغمانی در سمالهمای

ا۰۰۱کP>۰و روی همممه پارامترهممای منحنممی رشممد دارد.

مختلف بهترتیب بمین ۹۹ک 3۰تما ۱۲ک6۸ ،۴۹ک ۰تما ۷۹ک ۷و

میممان ین حممداقل مربعممات در ممماههممای متفمماوت بممرای

۰۰۰3ک ۰تا ۲۴6۰ک ۰برآورد شده اسمت ] .[6ایمن نتمایج بما

پارامترهای  B ،Aو  Kبهترتیب بین ۴6ک ۵3تا ۸۵ک۹3 ،۸۸ک۰

گممزارش دی ممر در گوسممفند هممورو مطابقممت دارد ].[۹

تا ۹6ک ۰و ۰۰3۰ک ۰تا ۰۰6۰ک ۰قرار دارد .در پارامتر  Aو B

همچنین ،در مطالعهای دی ر مرخص شد که سال تولد بمر

بیرترین و کمترین میان ین حمداقل مربعمات بمهترتیمب در

همه پارامترهای منحنمی رشمد در گوسمفندان مختلمف اثمر

ماههای آذر و همروردین مرماهده شمد .در مطالعمهای روی

معنیداری دارد که با نتایج پ وهش حاضر هم خموانی دارد

ن ادهای بومی برزیل گزارش شده است که مماه تولمد روی

] .[۱۱در گوسممفندان دورگممه حاصممل از تالقممی تکسممل و

پارامتر  Kاثر معنیدار دارد ] .[۲۵ماه تولد بمر پمارامتر  Aدر

سانتااینا گزارش شده است که سال تولد بر پارامتر  Kاثر

گوسفند دورگ تکسل × سانتااینا اثر معنیدار نمدارد ].[۲۴
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تیپ تولد بر پارامترهای  Aو  Kاثر غیرمعنیدار و بمر پمارامتر

مربوط به پارامتر  Kبمود .وراثمتپمایری متوسمط تما زیماد

 Bاثر معنیداری دارد .تفماوت معنمیدار در پمارامتر  Bنرمان

پارامترهای منحنمی رشمد نرمان ممیدهمد کمه بهبمود ایمن

میدهد که برههای دوقلو نسبت به برههای ت قلو سمب تمر

پارامترها از طریق انتخا

ژنتیکی سبب بهتمر شمدن رشمد

هستند .در گوسفند ن اد هورو نران داده شده است که تیمپ

حیوانات میشود و سمه عواممل محیطمی بمر پارامترهمای

تولد بر پارامتر  Bاثر معنمیدار و بمر پارامترهمای  Aو  Kاثمر

منحنی رشد ک اسمت .وراثمتپمایری زیمادتر پمارامتر  Bدر

معنیدار ندارد ] .[۹تیپ تولد بر پارامتر  Aدر گوسفند دورگ

تحقیق حاضر نران میدهد که پتانسیل زیادی برای انتخما

تکسل × سانتااینا اثر معنمیدار نمدارد ] .[۲۴گلمه بمر کلیمه

حیواناتی وجود دارد که وزن بدن آنها در اوایل دوره زنمدگی

پارامترهای منحنی رشد اثر معنیدار داشت .میمان ین حمداقل

مزیمت

زیادتر اسمت .انتخما

در اوایمل دوره زنمدگی یم

مربعات پارامترهای  B ،Aو  Kدر گلههای مختلف بهترتیمب

محسو

بین ۹۷ک ۵3تا ۸۸ک۹3 ،۸۹ک ۰تما ۹۷ک ۰و ۰۰3۰ک ۰تما ۰۰6۵ک۰

درنهایت باعث اهزایش پیررهت ژنتیکی میشود .بهطورکلی،

قرار داشت.

عوامل مختلفی نییر ن اد ،تنموع ژنتیکمی در درون جمعیمت،

وراثتپایری مستقی پارامترهای  B ،Aو  Kبمهترتیمب

میشود ،زیرا به نوعی سبب کاهش هاصله نسمل و

مدیریت و شرایط محیطی ،روش برآورد پارامترهما ،و غیمره،

۲۹ک63 ،۰ک ۰و ۲۷ک ۰بممرآورد شممد اجممدول 3و .بیرممترین

میتواند دلیل تفاوتهای بین برآوردها باشد.

وراثتپایری مستقی مربوط به پارامتر  Bو کمترین مقمدار
جدول  . 3برآورد پسین مؤلفههای واریانس ،وراثتپذیری و همبستگی بین اثرات مستقیم و مادری برای پارامترهای  Aو  Bو

K

منحنی رشد با استفاده از روش بیزی
مؤلفه

پارامتر

پارامتر

A

B

پارامتر

K

 a2

)۱۱ک۹۱(۱ک۲۴

)3۱ک۱۴(۰ک۱

)۱۴ک۲۹(۰ک۰

 m2
 am

)۰۹ک۲۸(6ک۱3

)۱۹ک3۲(۰ک۰

)۱۱ک۲۴(۰ک۰

)۱۷ک۷۵(6ک-۱۲

)۲۴ک۱۷ (۰ک-۰

)۱۰ک۱6(۰ک-۰

 pe2

)۹۹ک3۷(۲ک3

)۰۸ک۰۸(۰ک۰

)۰6ک۰۸(۰ک۰

 e2

)6۱ک۱۱(۸ک۵۷

)۲۱ک۴۵(۰ک۰

)۱۱ک6۲(۰ک۰

 p2

)۵3ک۹۲(3ک۸۵

)۰۸ک۸۱(۰ک۱

)۰۴ک۰6(۰ک۱

ha2

)۱۲ک۲۹(۰ک۰

)۱6ک63(۰ک۰

)۱۲ک۲۷(۰ک۰

hm2

)۰۷ک۱۵(۰ک۰

)۱۰ک۱۸(۰ک۰

)۱۰ک۲۲(۰ک۰

ram

)۱۷ک۷۱(۰ک-۰

)36ک۲۰(۰ک-۰

)۲6ک۵۹(۰ک-۰

c2

)۰3ک۰۴(۰ک۰

)۰۴ک۰۴(۰ک۰

)۰6ک۰۷(۰ک۰

2
𝑒𝑝𝜎 :واریانا اثر محیط دا می
 :𝜎𝑎2واریانا اثر ژنتیکی مستقی  :𝜎𝑚2 ،واریانا اثر ژنتیکی مادری :𝜎𝑎𝑚 ،کوواریانا بین اثر ژنتیکی مستقی و مادری،
2
𝑚 :ℎوراثمتپمایری ممادری :ram،همبسمت ی بمین اثمر ژنتیکمی مسمتقی و
مادری :𝜎𝑒2،واریانا باقیمانده :𝜎𝑝2،واریانا هنوتی،ی :ℎ𝑎2 ،وراثتپایری مستقی ،
مادری :c2،نسبت واریانا محیط دا می مادری به واریانا هنوتی،ی .پارامتر  :Aبرآوردی از وزن مجانبی اوزن حداکبریو ،پارامتر  :Bوزن بلوغ مجانبی به
اهزایش وزن و پارامتر  :Kسرعت رشد تا رسیدن به وزن بلوغ
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دهنده این است که عملکرد بیرتر برای آن صفت میتوانمد

بیرترین مقدار وراثتپایری مادری مربوط به پمارامتر
 Kو کمترین مقدار آن مربوط بمه پمارامتر  Aبمود .رشمد و

بیان ر شایست ی ژنتیکی بیرمتر مادرهما باشمد و بمرعکا،

تکامل جنین تحت تأثیر عوامل ژنتیکی و محیطمی از قبیمل

همبست ی منفی بین دو اثر ذکر شده ممکن اسمت عملکمرد

جفت ،تغایه جنین به وسیله مادر و غیمره اسمت .بنمابراین،

بیرتر هرزندان را به کاهش شایست ی ژنتیکی مادر بمرای آن

عوامل محیطی مؤثر بر رشد مادر میتوانمد رشمد جنمین را

صفت مرتبط سازد ] .[۲همچنین ،همبست ی منفی بین اثرات

تحت تأثیر قرار دهد .اثرات ژنتیکی مادری بمر پارامترهمای

ژنتیکی مادری و مستقی نرانه رابطه منفی بین ژنهما اسمت

مورد بررسی تأثیر کمتری نسبت به اثرات مسمتقی داشمت.

] .[۱۵منفی بودن همبسمت ی بمین آثمار ژنتیکمی مسمتقی و

بنابراین ،در کلیه پارامترهای منحنمی رشمد ،وراثمتپمایری

مادری به طور عمده در دادههای جمعآوری شده در مزرعه

مستقی از وراثتپایری مادری بیرتر بود .نسبت واریمانا

مراهده میشود .برآوردهای مختلفی که برای وراثتپایری

اثر محیط دا می مادر به واریمانا هنموتی،ی بمرای همر سمه

مستقی و وراثتپایری مادری در تحقیقمات مختلمف بیمان

پارامتر منحنی رشد ک میباشد کمه نرماندهنمده ایمن اممر

میشوند ،میتوانند تحت تأثیر عواملی مانند مجموعمه داده

است که محیط مادری بر پارامترهمای منحنمی رشمد تمأثیر

یا اطالعات ک  ،ساختار ضعیف شمجرهای و یما ممدلهمای

چندانی ندارد که این نتیجه در تواهق با نتیجه تحقیق دی مر

مختلف طراحی شده برای ارزیمابی و انمدازهگیمری همر دو

در گوسفند مغانی میباشد ].[6

وراثتپایری مستقی و مادری و ه چنین تحت تمأثیر اثمر
متقابل ژنتی

همبست ی اثر ژنتیکی مستقی و ممادری در پارامترهمای

و محیط قرار گیرد .اختالف بین اثمر یم

ژن

 B ،Aو  Kمنحنی رشمد بمهترتیمب ۷۱ک۲۰ ،-۰ک -و ۵۹ک-۰

برای رشد در ی

برآورد شد .برآورد منفی همبست ی آثار ژنتیکمی مسمتقی و

براساس انتخا

مادری به د)یل عواممل محیطمی و مرمکالت برناممههمای

گرهته باشمد ] .[۱۸بمرآورد پسمین مؤلفمههمای واریمانا و

اصالح نم ادی اسمت ] .[۲۷همبسمت ی مببمت بمین دو اثمر

وراثتپایری برای پارامترهای  B ،Aو  Kمنحنمی رشمد در

ژنتیکی اهزایری مستقی و مادری برای یم

صمفت نرمان-

هرد و اثر هممان ژن در ممادر ممیتوانمد
طبیعی برای ی

حد بهینه متوسمط انجمام

مطالعات مختلف در جدول  ۴ارا ه شده است.

جدول  . 4برآورد پسین مولفههای واریانس و وراثتپذیری برای پارامترهای  B ،Aو  Kمنحنی رشد در مطالعات مختلف

ℎ𝑎2

𝜎𝑒2
𝜎𝑝2

شماره منبع
][۲6
] [۹
][۲۸
][۲۱
][۱6
] [۸
][۱۷
][۲3
][۱۱
][۱6
][۱6

پارامتر
3۰ک۰
۲۹ک۰
3۲ک۰
3۲ک۰
3۲ک۰
۱۷ک۰
۱3ک۰
36ک۰
۵۲ک۰
۷۴ک۵۰
۱3ک۸3

A
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پارامتر

B

پارامتر

K

۱۸ک۰
۱۸ک۰

۱۴ک۰
۱۰ک۰

۲3ک۰
۱۹ک۰
۱۵ک۰

۰3۹ک۰
۰3ک۰
۱۹ک۰

3۷ک۱۹
۲3ک۲۵

6۴ک۹
۰3ک۱۰

بررسی ارتباط ژنتیکی و فنوتیپی بین پارامترهای منحنی رشد در گوسفند مهربان

برآوردهای پسین همبست یهای ژنتیکی مستقی و باقی

هنوتی،ی بین  Bو  Kبهترتیب 6۹ک -۰و 3۵ک -۰برآورد شمد.

مانده و هنوتی،ی میان پارامترهای منحنی رشمد در جمدول ۵

همبست ی ژنتیکی و هنوتی،ی بین  Aو  Kبهترتیب ۵۴ک -۰و

نران داده شده است .همبست ی ژنتیکی و هنوتی،ی بین  Aو

۸۱ک -۰برآورد شد .مه ترین همبست ی بما قابلیمت تفسمیر

 Bبهترتیب ۵۸ک ۰و ۴۸ک ۰بمرآورد شمده اسمت .همبسمت ی

بیولوژیکی برای ی

منحنی رشد بمین پارامترهمای  Aو K

ژنتیکی مببت و با) بین پارامترهای  Aو  Bمرهود اسمت و

است .همبست ی منفی بین پارامترها در مطالعه حاضر نران

به عنوان مکانیس مرترک ژنتیکمی و هیزیولموژیکی کنتمرل

میدهد که احتمال اندکی وجود دارد تما حیوانمات زودرس

این صفات به کار گرهته میشود .همبست ی ژنتیکمی مببمت

وزن بلوغ بیرتری داشته باشند .بهعنوان مبال ،حیواناتی کمه

پارامتر منحنی

وزن بلوغ جسمی آنها بیرتر اسمت سمرعت رشمد کمتمری

رشد موجب بهبود پارامتر دی ر میشود .همبست ی ژنتیکی

دارند ] .[۱3همبست ی ژنتیکی منفمی بمین پارامترهمای  Bو

مببت بین  Aو  Bنران داد که بره سن ین در هن مام تولمد

 A ،Kو  Kنران میدهد انتخا

یکی از پارامترهای منحنی

وزن بالغ بیرتری دارد .وراثتپایری متوسط و رو بمه بما)

رشد باعث کاهش پارامتر دی ر میشود .برآوردهای پسمین

همراه با همبست ی ژنتیکی مببت بین این صفات مرمخص

همبست یهای ژنتیکی مستقی و باقیمانده و هنوتی،ی میمان

میکند که تغییمرات ژنتیکمی در ال وهمای رشمد ایمن نم اد

پارامترهای منحنی رشد در مطالعات مختلمف در جمدول 6

گوسفند میتواند انجمام شمود ] .[۱6همبسمت ی ژنتیکمی و

نران داده شده است.

ی

بین این صفات نران میدهد که انتخا

جدول  . 5برآوردهای پسین همبستگیهای ژنتیکی مستقیم و باقیمانده و فنوتیپی میان پارامترهای منحنی رشد با استفاده از مدل
دوصفتی به روش بیزی
ra1a2

rp1p2

re1e2

پارامترها
میان ین

میانه

مد

3۵) ABک۵۸ (۰ک۰

۷۲ک۰

۹۰ک۰

95%HPD

میان ین

۹۸ک۱6-۰ک۱۷) -۰ک۵3(۰ک۰

میانه

مد 95%HPD

میان ین

میانه

مد 95%HPD

۵۰ک۴6 ۰ک۹۰ -۰ک۲3-۰ک۰۵) ۰ک۴۸(۰ک۴۸ ۰ک ۴۸ ۰ک ۵6 ۰ک3۸-۰ک۰

۲۱) AKک۵۴(۰ک۵۷ -۰ک۷۴ -۰ک۱۹ -۰ک۸۹- -۰ک۲3) -۰ک۹3(۰ک۹۵ -۰ک۹۹ -۰ک۸۲ -۰ک۹۹-۰ک۰۲) -۰ک۸۱(۰ک۸۱ -۰ک۸۱ -۰ک۷6 -۰ک۸۵-۰ک۰
۱۵) BKک6۹(۰ک۷۱ -۰ک۷3 -۰ک۴۲ -۰ک۹3- -۰ک33) -۰ک۰۴(۰ک۰
 :ra1a2همبست ی ژنتیکی مستقی بین دو صفت،

re1e2

۰۷ ۰ک۸۷ -۰ک۵۲-۰ک۰6) -۰ک3۵(۰ک3۵ -۰ک36 -۰ک۲3 -۰ک۴۷-۰ک-۰

 :همبست ی باقیمانده بین دو صفت :rp1p2 ،همبست ی هنموتی،ی بمین دو صمفت :95%HPD ،هاصمله

 ۹۵درصد با)ترین چ الی پسین .مقادیر درون پرانتز بیان ر انحراف معیار برآوردها میباشند.
پارامتر  :Aبرآوردی از وزن مجانبی اوزن حداکبریو ،پارامتر  :Bوزن بلوغ مجانبی به اهزایش وزن و پارامتر  :Kسرعت رشد تا رسیدن به وزن بلوغ
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جدول  . 6برآوردهای پسین همبستگیهای ژنتیکی مستقیم و باقیمانده و فنوتیپی میان پارامترهای منحنی رشد در مطالعات مختلف

 AوB

 BوK

Aو

K

شماره منبع

همبست ی ژنتیکی

همبست ی هنوتی،ی

][۱۱

۱۲ک-۰

۲۰ک-۰

] [۹

3۹ک۰

۰۴ک۰

][۱۷

۴۱ک۰

3۰ک۰

3۲ک-۰

][۱6

۵۷ک۰

۴۷ک۰

۵۱ک-۰

] [۸

۲۹ک-۰

][۲۸

۲۱ک۰

همبست ی باقی مانده

][۱۱

۹۵ک۰

6۹ک۰

] [۹

۲۵ک۰

۲۵ک۰

][۱6

۰۱ک-۰

۲۸ک-۰

3۲ک-۰

][۱۷

3۱ک-۰

۴۸ک-۰

۵۱ک-۰

] [۸

۵3ک۰

][۲۸

۱۷ک-۰

][۱۱

۴۰ک-۰

۴۵ک-۰

] [۹

۰۷ک-۰

36ک-۰

][۱۷

3۰ک-۰

۲6ک-۰

۵۷ک-۰

][۱6

۰3ک-۰

۴۹ک۰

۵۲ک-۰

] [۸

۸۸ک-۰

][۲۸

۴۷ک۰

پارامتر  :Aبرآوردی از وزن مجانبی اوزن حداکبریو ،پارامتر  :Bوزن بلوغ مجانبی به اهزایش وزن و پارامتر  :Kسرعت رشد تا رسیدن بمه
وزن بلوغ

جمعیتهایی کمه انتخما

همبسممت ی باقیمانممده بممین  Aو ۵3 Bک ۰و همبسممت ی

صمورت ممیگیمرد پارامترهمای

باقیمانده بین  Bو ۰۴ Kک ۰برآورد شد .همبست ی باقیمانده

ژنتیکی تغییر میکند .لاا ،برآورد پارامترهای ژنتیکی که تابع

بین  Aو ۹3 Kک -۰برآورد شد .همبست ی منفمی باقیمانمده

زمان و مکان هستند ،برای تصمی گیری جهت برنامه اصالح

بین  Aو  Kدر این مطالعه نران داد که ارا ه شرایط محیطی

ن اد ضرورت دارد ] .[۷بهبود ژنتیکی صفات همدف اصملی

مناسب برای بلوغ زودرس اثر مببتمی بمر وزن بمالغ نمدارد.

میشود .از اینرو ،بمرای

انتخا

برنامههای اصالح ن ادی محسو

مه ترین استرات ی اصالح ن اد میباشد کمه باعمث

طراحی مناسب برنامههایی که با هدف بهبود ژنتیکی انجمام

تغییر ترکیب ژنتیکی گله میشود ،بنابراین در طول زمان در

میشوند ،بمرآورد پارامترهمای ژنتیکمی و همبسمت ی میمان
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.3

صفات دارای اهمیت زیادی هستند ] .[۱۴در تحقیق حاضر،

توکلیان ج ا۱3۸۷و ذخایر ژنتیکی دام و طیور بمومی

به منیور برآورد پارامترهای ژنتیکی منحنمی رشمد از روش

ایران .چا

بیزی بر مبنای مدل خطمی اسمتفاده شمده اسمت کمه دقمت

 ۴۵۱د.

برآوردهای حاصل از این روش در مقایسه بما برآوردهمای

.۴

سمایر روشهما بیرمتر اسممت .از ایمن برآوردهمای ژنتیکممی
طراحی برنامه انتخا

پایاننامه کارشناسی ارشد ،دانر اه گیالن.

مرکب از

.۵

صفات مختلف استفاده نمود .باتوجه به برآوردهای متوسط

خالداری م ا۱3۸۷و اصول پرورش گوسفند و بز .چا
سوم ،انترارات جهاد دانر اهی ،تهران ۵6۰ ،د.

تا زیاد وراثتپایری مستقی برای پارامترهای منحنی رشمد
در تحقیق حاضر میتوان این پارامترها را به وسیله انتخا

.6

علیممزاده ح ا۱3۹3و بمممرآورد پارامترهمممای ژنتیکممی
خصوصممیات منحنممی رشممد در گوسممفندان مغممانی.

مستقی ژنتیکی بهبود داد .همبسمت ی ژنتیکمی بمین  Aو B

مببت و زیاد برآورد شده که نران ممیدهمد انتخما

حجتی ف ا۱3۹۴و برآورد پارامترهای ژنتیکی مربموط
به خصوصیات منحنیهای رشد در گوسمفند مهربمان.

پارامترهای منحنی رشمد در گوسمفند مهربمان ممیتموان در
مبل ایجاد شاخص انتخا

اول ،مؤسسه تحقیقات علوم دامی کرور.

پایاننامه کارشناسیارشد ،دانر اه گیالن.

یم

پارامتر منحنی رشد موجب بهبود پمارامتر دی مر ممیشمود.

.۷

همبست ی ژنتیکی منفمی بمین پارامترهمای  Bو  A ،Kو K

کرمی ک ،مرادی شهرباب

ح ،قاضیخمانی شماد ع و

میرزامحممدی ا ا۱3۹۱و بمرآورد پارامترهمای ژنتیکمی

نران میدهد تغییر ژنتیکی یکی از پارامترهای منحنی رشمد

صممفات وزن قبممل از ش میرگیری در گوسممفند زنممدی.

اثر منفی بر پارامتر دی ر دارد.

مجموعه مقا)ت پنجمین کن مره علموم داممی ایمران.
دانر اه صنعتی اصفهان.

تشكر و قدردانی

.۸

بدینوسیله از سازمان جهاد کرماورزی اسمتان هممدان بابمت

رشد برودی در گوسفند بلوچی .پایاننامه کارشناسمی

تممأمین دادههممای مممورد اسممتفاده در تحقیممق حاضممر قممدردانی

ارشد .دانر اه هردوسی مرهد.

میشود.

ینیما ح ا ا۱3۷۹و مقدممهای بمر
ادریا م ع و خسرو 

)Abegaz A, Van Wyk JB and Olivier JJ (2010
Estimation of genetic and phenotypic
parameters of growth curve and their
relationship with early growth and productivity
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in Horro sheep. Archiv Tierzucht. 53(1): 85-94.
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