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های اتوزومی و وابسته به جنس صفات قبل از شیرگیری در گوسفند آنالیز ژنتیکی کروموزم

 مهربان

 
 *1میثم لطیفی
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 چکیده

ها و اطالعات فند مهربان بود. دادههای اتوزمی و وابسته به جنس در صفات قبل از شیرگیری گوسپذیری کروموزمهدف از این تحقیق برآورد وراثت
افزاار  نرم GLMآوری شده بود. به منظور تعیین اثرات ثابت از رویه توسط جهاد کشاورزی استان همدان جمع 1389الی  1373های شجره در طی سال

SAS عنزوان متییزر  در زمزان از شزیرگیری بزه   سال، فصل زایش، جنسیت، تیپ تولد و سن مادر بود. سن بزره  -استفاده شد. اثرات ثابت مدل شامل گله 
مایی کمکی برای وزن شیرگیری در نظر گرفته شد. به منظور برآورد پارامترهای ژنتیکی و همبستگی ژنتیکی صفات مورد بررسی از روش حداکثر درسزتن 

تقیم وابسته به کروموزوم جنسی برای صزفات  های مسپذیریهای مستقیم اتوزومی و وراثتپذیریاستفاده شد. وراثت Wombatافاار محدود شده و نرم
هزای وابسزته بزه جزنس،     های ژنتیکی اتوزومی، کروموزمبرآورد گردید. همبستگی 11/0تا  03/0و  55/0تا  18/0ی ترتیب در دامنهقبل از شیرگیری، به

متییر بزود. نتزاین نشزان داد،     99/0تا  -26/0و  99/0تا  33/0، 98/0تا  33/0، 91/0تا  -31/0ی ترتیب در دامنهبه ژنتیکی مادری و محیط دائم مادری،
تزری از  تواند برآورد دقیقباشد و وارد کردن این اثر به مدل، میواریانس مستقیم کروموزم وابسته به جنس، همانند واریانس ژنتیکی مادری دارای اثر می

 پذیری مستقیم کروموزم اتوزومی را حاصل نماید.وراثت

 

 پذیری مستقیم کروموزم اتوزمیپذیری کروموزم وابسته به جنس، وراثتصفات قبل از شیرگیری، گوسفند مهربان، وراثتدی: های کلیواژه
 

 1مقدمه

باشد که یکی از مهمترین گوسفندان بومی ایران، نژاد مهربان می
زیستگاه آن واقع در استان همزدان در رزرک کشزور اسزت. گوسزفند      

هزای  دارای پشم ضخیم است کزه بزه رنز     دار ومهربان، نژادی دنبه
شود. حدود سزه میلیزون راا از   ای، کرم و یا خاکستری دیده میقهوه

این نژاد وجود دارد و هدف اصلی از پرورش ایزن نزژاد تولیزد گوشزت     
های اصالح نژادی مستلام استفاده از (. موفقیت در برنامه29باشد )می
رهای ژنتیکی، همبسزتگی  های آماری مناسب جهت برآورد پارامتمدل

عنزوان والزدین   ژنتیکی بین صفات و به تبع آن شناسایی افراد برتر به
صحت تخمین پارامترهای ژنتیکی و بزه  (.30و  19باشد )نسل بعد می

هزای تحلیلزی   های زیزاد و روش ویژه همبستگی ژنتیکی، نیازمند داده
شزد. در حزال   بای اثرات بالقوه مزی موثر ژنتیکی با در نظر گرفتن همه

های حیوانی مختلط با استفاده از روش حداکثر درسزتنمایی  حاضر مدل

                                                           
 دانشجوی دکتری ژنتیک و اصالح نژاد دام دانشگاه کردستان، ایران -1
 (Email: mlganjnameh@gmail.comنویسنده مسئول:             -)*

DOI: 10.22067/ijasr.v10i3.68031 

ها، به منظور تخمزین  به صورت گسترده برای آنالیا داده 2محدود شده
پزذیری مزادری، اثزر محزیط پایزدار و      اجاای واریانس، بزرآورد وراثزت  

(. از ایزن  8شزود ) همبستگی اثر ژنتیکی مستقیم و مادری استفاده مزی 
هزای ننزد   توان به مدل پدری، مدل دام، مدل مادری، مدلها میلمد

های صفته و مدل رگرسیون تصادفی اشاره کرد. مایت استفاده از مدل
نند صفته، برآورد اجاای واریانس ژنتیکی و همبستگی ژنتیکی بزرای  
بیش از یک صفت، کاهش اریب ناشزی از حزذف و افزاایش صزحت     

زیزادی وارد نکزردن اثزرات مزادری در      (. محققزین 5باشد )ارزیابی می
پزذیری مسزتقیم و   های حیوانی را منجر به بزیش بزرآورد وراثزت   مدل

 و 3انزد ) کاهش صحت ارزیابی در صفات مورد مطالعه گزاارش کزرده  
(. بیشتر این مطالعات با این فرض که واریزانس ژنتیکزی افاایشزی    29

های اثر کروموزمهای اتوزومی بوده، انجام شده و تحت تاثیر کروموزم
وابسته به جنس نادیده گرفته شده است. تیییزرات ژنتیکزی کرومزاوم   
های وابسته به جنس ممکن است منجزر بزه بزیش بزرآورد واریزانس      

های اتوزومی شزود و یزا بزا ورایزانس بزاقی      ژنتیکی افاایشی کروموزم

                                                           
2- Restricted Maximum Likelihood 
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( 16(. میر )12باشد )مانده ادرام شود، که در هر دو حالت نامطلوک می
سازی و روش درستنمایی محدود شده، مدل حیوانی استفاده از شبیه با

را که عالوه بر اثزرات ژنتیکزی و اثزرات پایزدار محیطزی، شزامل اثزر        
های وابسته به جنس بود را مورد بررسی قزرار داد و  افاایشی کروماوم

بیان کرد مدل برازش شده، قابل به تفکیک واریانس ژنتیکی افاایشی 
باشد. وطن خواه های اتوزومی و وابسته به جنس میوزمبه اثرات کروم
های اتوزومی، وابسته ( با بررسی آنالیا ژنتیکی کروموزم27و همکارن )

مانی بره در نژاد لزری  به جنس و اثر ژنتیک مادری در صفت نرخ زنده
بیان کردند، انتخاک ژنتیکی براساا ترکیبزی از سزه ارزش اصزالحی    

وزم وابسته بزه جزنس و مزادری، بزا ضزریب      کروموزم اتوزومی، کروم
مانی بزره مناسزب   اقتصادی مناسب، به منظور بهبود ژنتیکی نرخ زنده

( بزا بررسزی وراثزت   30باشد. در تحقیقی دیگر، زمانی و الماسزی ) می
هزای  های جنسی در بزا مرخزا نشزان دادنزد کزه ژن     پذیری کروموزم

های بدن در سنین نوابسته به جنس به احتمال زیاد، اثر کمتری در وز
های بدن در سنین بزاتتر دارنزد. هزدف از    اولیه و اثر بیشتری در وزن

های اتوزومی و وابسته این تحقیق برآورد پارامترهای ژنتیکی کروموزم
به جنس در صفات قبل از شیرگیری گوسفند مهربزان، بزا اسزتفاده از    

مزورد   های ژنتیکزی بزین صزفات   آنالیا نند صفته و برآورد همبستگی
 باشد. بررسی می

 
 
 
 

 هامواد و روش

های مورد استفاده در این تحقیزق مربزوب بزه گوسزفند نزژاد      داده
، توسزط جهزاد   1389الزی   1373هزای  مهربان بود کزه در بزین سزال   

هزای گوسزفند   مزدیریت گلزه  کشاورزی استان همدان گردآوری شزد.  
حیوانزات  جفتگیری  .باشدمیمتحرک و روستایی به روش نیمه مهربان

شود و پزس از تولزد   به صورت کنترل شده و پدر مادر هر بره ثبت می
شد. به منظزور ثبزت رکوردهزا در    های تزم انجام میره، رکوردگیریب

کشزی شزده در سزن   ی گوش بره، رکوردهای وزندفاتر خاصی شماره
ی گلزه  کشزی، جنسزیت و شزماره   های مختلف، تاریخ تولد، تاریخ وزن

فات مورد مطالعه شزامل وزن تولزد، وزن شزیرگیری    ص. گرددثبت می
(WW  ( میانگین افاایش وزن روزانه از تولد تزا شزیرگیری ،)ADG و )

  بود: (KRنسبت کلیبر )

 =                                        )1( 
ه اسزت.  آورده شزد  1آماره توصیفی صفات مورد مطالعه در جدول 

 Microsoft Visual FoxProافاار ها از نرمسازی دادهبه منظور آماده

 SAS 8.2افزاار  نزرم  GLMو برای تعیین اثرات ثابت از رویزه   (9.0)
سزط  و   35سال )گلزه  -(. اثرات ثابت مدل شامل گله22استفاده شد )

سط (، فصل زایش )بهار، تابستان، پاییا و زمستان(، جنسیت  17سال 
ساله( بزود. سزن    7تا  2قلو( و سن مادر ) 4تا  1و ماده(، تیپ تولد ))نر 

کمکی برای وزن شزیرگیری   بره در زمان از شیرگیری به عنوان متییر
 (.P<001/0گرفته شد )در نظر 

 
 مطالعه در گوسفند مهربانی مورد صفات توصیفی آمار -1 جدول

Table 1- Summary statistics of traits used in Mehraban sheep 

 صفات
Traits 

 )کیلوگرم( وزن تولد
Birth weight (Kg) 

 وزن شیرگیری )کیلوگرم(
Weaning weight (Kg) 

 افزایش وزن روزانه )گرم(
Average daily gain (gr) 

 نسبت کلیبر )گرم(
Kleiber Ratio (gr) 

 تعداد رکورد
Number of records 

6645 3685 3685 3685 

 تعداد نر
Number of sire 

271 230 230 230 

 تعداد ماده ها
Number of dams 

4105 2509 2509 2509 

 میانگین
Mean 

3.67 21.75 190.66 18.79 

 کمینه
Min 

1.40 9.00 49.15 8.74 

 بیشینه
Max 

6.00 30.00 373.02 31.47 

 ضریب تییرات
Coefficient Variation 

20.65 18.62 24.17 15.60 

 
د پارامترهای ژنتیکی و همبستگی ژنتیکی صزفات  به منظور برآور

افزاار  مورد بررسی از روش حزداکثر درسزتنمایی محزدود شزده و نزرم     
Wombat  (. مدل حیوانی نند 17استفاده شد ) 10-8با معیار همگرایی

 (: 30صفته مورد استفاده به صورت ذیل بود )



 419     به جنس صفات قبل از شیرگیری در گوسفند مهربانهای اتوزومی و وابسته آنالیز ژنتیکی کروموزم

yi= Xibi+ Z1iai + Z1isi + Z2imi + Z3ipei +ei              )2( 
ترتیزب بزردار مشزاهدات، بزردار     بزه  ieو  iy ،ib ،ia،is ،im ،ipeکه 

ر ژنتیکی افاایشی کرومزوزم اتزوزومی، بزردار اثزر     اثرات ثابت، بردار اث
ژنتیکی افاایشی کروموزم وابسته به جنس، بردار اثر ژنتیکزی مزادری،   

و  iX ،1iZ ،i2Zباشزند.  مانده میمادری و اثر باقی دائمبردار اثر محیط 
i3Z های طرح مرتبط به رکوردها بزرای صزفات   سبه ترتیب ماتری نیا
iباشند. برای برآورد اثر ژنتیکی افاایشزی کرومزوزم وابسزته بزه     ام می

های حیوان، پدر و مزادر، سزتون   جنس در فایل شجره عالوه بر شماره
باشزد )عزدد یزک بزرای     می Xهای دیگری که بیانگر تعداد کروموزوم

فه گردید. فرضیات ذیزل در  حیوان نر و عدد دو برای حیوان ماده( اضا
 ها در نظر گرفته شد:مورد واریانس

V (a) = , V (S) = , V (m) = , V (c) = 

   = V (e) و 
هزای خویشزاوندی بزرای    مزاتریس  ترتیزب برابزر   بزه  S و Aکزه  
های کروموزم وابسته به جنس های کروموزم اتوزمی و لوکوالوکوا
های یکه بزرای مادرهزا و   ماتریس نیا به ترتیب برابر nIو  dIباشند. می

به ترتیزب    و ،  ،، باشند. همچنین مشاهدات می
تیکزی  واریانس ژنتیکی افاایشی برای کروموزم اتزوزومی، واریزانس ژن  

(، واریانس ژنتیکی مادری، 9افاایشی برای کروموزم وابسته به جنس )

باشند. از تقسزیم  واریانس محیط دائمی مادری و واریانس باقیمانده می
های مستقیم پذیریهای )کو(واریانس بر واریانس فنوتیپی، وراثتمؤلفه

اتوزومی، وابسته به جنس، مادری و اثر محیط دائم مزادری بزرای هزر    
 صفت برآورد گردید.

 

 نتایج و بحث

 2نتاین حاصل از بررسی عوامزل ثابزت در هزر صزفت در جزدول      
سال و فصل بزر روی  -دار بودن اثرات گلهنشان داده شده است. معنی

دار گزاارش شزده اسزت    صفات وزن بدن توسط محققین زیادی معنی
ه توانزد بز  یسال و فصل مز ، دار بودن اثرات گلهمعنی(. 29و  18، 13)

، کمیزت و کیفیزت   ی، تییرات ناشی از مقدار بارنزدگ گله علت مدیریت
، تیپ تولد و اثر سن مزادر  اثر جنس باشد. های مختلف علوفه در سال

دار بودن اثزر جزنس، تیزپ    دار نبود. علت معنیی صفات معنیدر همه
هزای  تواند به علزت ترشز  هورمزون   تولد و سن مادر بر وزن تولد می

س نر و ماده، محدود بودن فضای رحمی و رقابزت  مسئول رشد در جن
دار بزودن اثزر جزنس،    ها برای رذای دریافتی از مادر باشد. معنیجنین

تیپ تولد و سن مزادر بزرروی صزفات بزدن توسزط تعزداد زیزادی از        
 (. 15و  5محققین گاارش شده است )

 
 دار در هر صفترات ثابت معنیاث -2 جدول

Table 2- Significantly fixed effects on each trait 

 صفات
Traits 

  وزن تولد
Birth weight (Kg) 

 وزن شیرگیری
Weaning weight (Kg) 

 افزایش وزن روزانه
Average daily gain (gr) 

 نسبت کلیبر
Kleiber ratio (gr) 

 سال-گله
Herd-year 

*** *** *** *** 

 فصل
Season 

*** *** ns ns 

 جنس

Sex 
*** *** ns * 

 یپ تولدت
Birth Type 

*** *** ns ns 

 سن مادر
Dam age 

*** ns ns ns 

 سن از شیرگیری 
Age of weaning 

- *** - - 

nsدار : ریر معنی(05/0< P)؛ *: معنی( 01/0دار > P؛ ***: خیلی معنی)( 001/0دار > P.) 
ns: not significant (P<0.05); *: significant (P <0.01); ***: highly significant (P < 0.001). 

 
های )کو(اریانس، پارامترهزای ژنتیکزی و همبسزتگی    برآورد مؤلفه

پذیری مستقیم آورده شده است. وراثت 3ژنتیکی بین صفات در جدول 
پزذیری  بزرآورد گردیزد. مقزدار وراثزت     21/0اتوزومی صفت وزن تولد 

نزا و  مستقیم برآورد شده برای صزفت وزن تولزد در نزژاد سزردی، می    
و  11، 6گاارش شده است ) 35/0و  46/0، 07/0سنگسری به ترتیب 

اتوزومی برآورد شده در ایزن مطالعزه   مستقیم پذیری (. مقدار وراثت28

پذیری مستقیم در گوسفندان با مقدار گاارش شده در با مرخا و وراثت
پزذیری  مقزدار وراثزت  (. 30و  2، 1نژاد هورو و سانتا اینا قرابزت دارد ) 

برآورد گردید که از مقادیر گاارش شده در  01/0ری در این تحقیق ماد
کمتر است ( 11/0نژاد لری )( و 04/0نژاد قال )(، 14/0سانتا اینا )نژاد 
برآورد گردید  04/0اثر محیط دائم مادری در این مطالعه (. 18و  4، 2)

دی ( و نژاد کر57/0سانتا اینا ) که در دامنه مقادیر گاارش شده در نژاد
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( بیززان 3بحرینززی بهززاادی و همکززاران )(. 24 و 2باشززد )( مززی03/0)
کردند، اگر اثرات مادری در صفات مورد بررسی مؤثر باشزد و در مزدل   
وارد نشود، برآورد واریانس ژنتیکی افاایشی شزامل حزداقل بخشزی از    

هزای  شود. به طور کلی صفات رشد تحت تاثیر ژنواریانس مادری می
هزای  باشند و اسزتفاده از مزدل  ی و اثرات محیطی میفرد، اثرات مادر

مناسب جهت تفکیک این اثرات منجر به افاایش صحت ارزیابی مزی 
 شود. 

پذیری مستقیم اتوزومی برای صزفت وزن شزیرگیری   مقدار وراثت
برآورد شد که از مقدار گاارش شده در بزا مرخزا    21/0در این مطالعه 

پزذیری مسزتقیم در نزژاد هزورو     راثت، و با مقادیر و(30) ( بیشتر13/0)
، 1دارد ) ( قرابزت 18/0( و نژاد سنگسری )21/0(، نژاد ماکویی )20/0)

پذیری مادری برآورد شده برای صزفت وزن از  (. مقدار وراثت28و  10
اثزر  (. 1شیرگیری با مقادیر گاارش شده در نژاد هورو همخزوانی دارد ) 

اکویی، کرمزانی و  در نزژاد مز  وزن شزیرگیری   مزادری  دائزم  محیطزی 
 20، 10باشزد ) دست آمده در این تحقیق میهمارواری بیشتر از مقدار ب

(. مقادیر گاارش شده برای هر یک از نژادهای مذکور به ترتیزب  25و 
در حیوانات جوان شیر مادر و رفتزار مزادری   بود.  08/0و  13/0، 08/0

بیشزتر ننزد   (. به دلیل تنزو   14و  7تاثیر زیادی در رشد حیوان دارد )
ها برای شیر دریافتی از مادر، اثرات مادری در قلوزایی و رقابت بین بره

گوسفند اهمیت بیشتری نسبت به گاو دارد، و این عامل باعث شباهت 
 (. 26شود )های مختلف میبین دو قلوها و شباهت مادر و بره در سال

 
مستقیم اتوزومی، وابسته به  )پایین قطر( و فنوتیپی )باتی قطر( برای اثرات به صورت ضخیم(، همبستگی ژنتیکی پذیری و اثرات محیط دائم مادری )در قطر ووراثت -3جدول 

 مادری جنس و اثرات 
Table 3- Heritability estimates and maternal permanent environmental effects (diagonal in bold), genetic (below 

diagonal) and phenotypic (above diagonal) correlation estimates for autosomal, sex-linked and maternal effects 
 صفات وزن بدن
Body weight traits 

 تولد
Birth 

 وزن شیرگیری
Weaning weight 

 افزایش وزن روزانه
Average daily gain 

 نسبت کلیبر
Kleiber ratio 

 اتوزومی
Autosomal 

    

Birth weight 0.21 ± 0.06 0.03 ± 0.02 -0.16 ± 0.02 -0.28 ± 0.02 
Weaning weight 0.02 ± 0.02 0.18 ± 0.08 0.94 ± 0.00 0.67 ± 0.01 
Average daily gain -0.24 ± 0.21 0.91 ± 0.04 0.34 ± 0.09 0.85 ± 0.01 
Kleiber Ratio -0.31 ± 0.16 0.58 ± 0.13 0.85 ± 0.04 0.55 ± 0.10 

 م وابسته به جنسکروموز
Sex-linked 

    

Birth weight 0.03 ± 0.04    
Weaning weight 0.58 ± 0.08 0.11 ± 0.06   
Average daily gain 0.62 ± 0.05 0.98 ± 0.04 0.10 ± 0.07  
Kleiber Ratio 0.33 ± 0.05 0.76 ± 0.25 0.84 ± 0.15 0.07 ± 0.07 

 ژنتیک مادری
Maternal Genetic 

    

Birth weight 0.01 ± 0.07    
Weaning weight 0.39 ± 0.07 0.15 ± 0.06   
Average daily gain 0.37 ± 0.10 0.99 ± 0.04 0.11 ± 0.07  
Kleiber Ratio 0.33 ± 0.15 0.87 ± 0.26 0.93 ± 0.15 0.09 ± 0.09 

 اثر محیط دائم مادری
Maternal permanent environmental effect 

    

Birth weight 0.04 ± 0.05    
Weaning weight 0.64 ± 0.15 0.00 ± 0.05   
Average daily gain -0.26  ± 0.10 -0.06 ± 0.05 0.00 ± 0.06  
Kleiber Ratio -0.20 ± 0.16 -0.09 ± 0.03 0.99 ± 0.26 0.06 ± 0.08 

 
 باشند ونرخ رشد و تبدیل بازده رذایی دو صفت اقتصادی مهم می
باشد. بزه  شاخص کلیبر یک شاخص مفید برای بررسی این صفات می

علت بات بودن همبستگی بین نسبت کلیبر، بزازده خزوراکی و صزفات    
تواند منجر به افاایش بازده رذایی رشد، انتخاک برای نسبت کلیبر می

پذیری مستقیم بزرای صزفات میزانگین    وراثت(. 1و صفات رشد شود )

و مقزدار   13/0و نزژاد کزردی    15/0نژاد هورو  افاایش وزن روزانه در
 21، 1برآورد گردیزد )  13/0پذیری مستقیم اتوزومی در با مرخا وراثت
پذیری مسزتقیم اتزوزومی بزرای صزفت میزانگین      (. مقدار وراثت30و 

بزرآورد شزد کزه از مقزادیر      34/0افاایش وزن روزانه در این تحقیزق  
پزذیری  مقزدار وراثزت   گاارش شده توسط این محققین بیشزتر اسزت.  



 421     به جنس صفات قبل از شیرگیری در گوسفند مهربانهای اتوزومی و وابسته آنالیز ژنتیکی کروموزم

بزرای صزفت میزانگین افزاایش وزن     اثر محیط دائم مادری مادری و 
و صفر برآورد شد که با گاارشات سایر محققین  11/0روزانه به ترتیب 
 (.  21و  6قرابت دارد )
پذیری مستقیم اتوزومی برای صزفت نسزبت کلیبزر وزن از    وراثت

پزذیری  ز مقادیر وراثزت برآورد شد که ا 55/0شیرگیری در این مطالعه 
و نزژاد   20/0، نزژاد مزاکوئی   09/0مستقیم در گوسزفندان نزژاد هزورو    

( 18(. محمزدی و همکزاران )  20و  13، 1بیشتر اسزت )  08/0کرمانی 
بیان کردند که حیواناتی که نسبت کلیبر باتیی دارنزد نیازمنزد انزرژی    

 پذیری مادری بزرای صزفت نسزبت   باشند. وراثتنگهداری کمتری می
( و 08/0کلیبر در این تحقیق مشابه مقادیر گاارش شده در نژاد هورو )

(. اثر محیط دائم مادری برای صفت 18و  1باشد )( می10/0نژاد لری )
برآورد شد که در دامنه مقادیر گاارش شده در نزژاد   06/0نسبت کلیبر 
 (. 20و  18( بود )09/0( و نژاد لری )01/0کرمانی )

پزذیری وابسزته بزه    ( علت نانیا بودن وراثت30زمانی و الماسی )
جنس صفات مرتبط با رشد را، نقش نانیا و نادیک بزه صزفر اثزرات    

های وابسته به جنس بیان کردند. در این مطالعزه، وراثزت  افاایشی ژن
پذیری کرومزوزوم وابسزته بزه جزنس بزرای صزفات وزن تولزد، وزن        

، 03/0یبر به ترتیب شیرگیری، میانگین افاایش وزن روزانه و نسبت کل
پذیری کرومزوزم جنسزی   برآورد شد. مقدار وراثت 07/0و  10/0، 11/0

-02/0ی مانی بره در گوسفند لری بختیاری در دامنهبرای صفات زنده
 07/0تززا  02/0ی و صززفات وزن بززدن در بززا مرخززا در دامنززه  01/0

(. مشابه نتزاین وطزن خزواه و همکزاران     30 و 27گاارش شده است )
دهد که اثرات کروموزم جنسی مانند اثرات ، این مطالعه نشان می(27)

باشزد و در نتیجزه بخشزی از واریزانس     ژنتیک مزادری دارای اثزر مزی   
ژنتیکی افاایشی تحت تاثیر واریانس کروموزم وابسته بزه جزنس مزی   
باشد، بنابراین وارد کردن اثر کروموزوم وابسته به جنس در مدل منجر 

 شود. از واریانس ژنتیکی اتوزومی می تریبه برآورد دقیق

تزا   -28/0ی همبستگی فنوتیپی صزفات مزورد مطالعزه در دامنزه    
قرار  99/0تا  -26/0ی و همبستگی محیط دائم مادری در دامنه 94/0

دارد. وجود همبستگی فنوتیپی منفی )بین صفت وزن تولد بزا صزفات   
 دائزم ی محیط میانگین افاایش وزن روزانه و نسبت کلیبر( و همبستگ

مادری منفی )بین صفات وزن تولد و وزن شیرگیری با صفات میانگین 
ای و توان به نیازهزای تیذیزه  افاایش وزن روزانه و نسبت کلیبر( را می

رفتار مادری میش نسبت داد. وجزود خشکسزالی و نبزود مرتزع جهزت      

هزا  های اخیر منجر به نبود شیر کافی برای بزره ها در سالتیذیه میش
تولد قادر به نشزان دادن   متر در هنگاهای سنگینشود. بنابراین برهیم

همبستگی ژنتیکی اتوزومی بزین صزفات    باشند.پتانسیل رشد خود نمی
بود. همبستگی ژنتیکزی اتزوزومی    91/0تا  -31/0ی مختلف در دامنه

( و وزن تولزد بزا   -24/0ش وزن روزانه )بین وزن تولد با میانگین افاای
( منفی برآورد شد. وجود همبستگی ژنتیکی منفی -31/0نسبت کلیبر )

تواند بزه دلیزل مکانیسزم متفزاوت ژنتیکزی صزفات و یزا        می میواتوز
ها در نامساعد بودن شرایط محیطی و به تبع بیان یا خاموش شدن ژن

( و محمزدی و  23)ی زمانی خاص باشد. شات و مکی تزانیال  یک بازه
( همبستگی ژنتیکی بین صزفات وزن تولزد بزا میزانگین     18همکاران )

افاایش وزن روزانه و وزن تولد با نسبت کلیبر را منفی گاارش کردند. 
وجود همبستگی ژنتیکی اتوزومی مثبت بین سایر صفات مورد مطالعه، 
بیانگر این است که انتخاک برای هریک از صفات منجر به پاسزخ بزه   

( 18شزود. محمزدی و همکزاران )   نتخاک مثبت برای صفات دیگر میا
بیان کردند در صورت وجود همبستگی مثبزت بزین صزفات میزانگین     

 توانزد رشزد مزی   نرخ برای افاایش وزن روزانه و نسبت کلیبر، انتخاک
(. 18بخشزد )  رشد بهبزود  مختلف مراحل را در خوراک از بازده استفاده

ای وابسته به جزنس و ژنتیکزی مزادری    ههمبستگی مستقیم کروموزم
بزرآورد   99/0تزا   33/0و  98/0تا  33/0ی مثبت و به ترتیب در دامنه

هزای وابسزته بزه    کروموزمهای ژنشد. همبستگی ژنتیکی مثبت بین 
ها تواند موجب افاایش پاسخ به انتخاک، در هر یک از جنسجنس می

توانزد  ت مزی شود، همچنین وجود همبستگی ژنتیکی مادری بین صزفا 
های مادری در صفات قبل از شیرگیری ی اثر مشترک ژننشان دهنده

 در گوسفند نژاد مهربان باشد.  

 

 کلی گیرینتیجه

دهزد واریزانس مسزتقیم کرومزوزم     نتاین این پژوهش نشزان مزی  
وابسته به جنس، همانند واریانس ژنتیکی مادری روی صزفات قبزل از   

رد کردن ایزن اثزر بزه مزدل، بزرآورد      باشد و واشیرگیری دارای اثر می
زنزد.  پذیری مستقیم کروموزم اتوزومی را رقزم مزی  تری از وراثتدقیق

های وابسته بزه  همچنین وجود همبستگی ژنتیکی مثبت بین کروموزم
های مختلف تواند موجب افاایش پاسخ به انتخاک، در جنسجنس می
 شود. 
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Introduction Mehraban sheep is one of the important Iranian breeds. This breed mainly distributed in the 

western province of Hamadan, Iran. This breed is fat-tailed and has carpet wool with light brown, cream or grey 

colour. There are approximately 3 million heads of Mehraban sheep and primarily used for meat production. 

Accurate estimation of genetic parameters and in particular genetic correlations requires large data sets and 

effective methods for genetic analyses with considering all potential effects. In livestock, the animal mixed 

model using REML procedure, which allowed to estimate variance components such as maternal heritability, 

permanent environmental effects and the correlation between direct and maternal genetic effects for investigated 

traits, is used extensively for data analysis. Many researchers reported that ignoring maternal effects leads to 

over-estimation of direct heritability and consequently, reduced accuracy of prediction. Therefore, in order to 

obtain an optimal genetic gain in a selection scheme, including maternal effects will decrease the bias of 

predicted responses to selection. In genetic evaluation of animals, it is generally assumed that only autosomal 

chromosomes are involved and the effect of sex chromosomes ignored.  In Markhoz goat, it has been shown that 

sex-linked genes may have less effect at the early ages and more noticeable effects were indicated on body 

weights at older ages. The aim of this study were to estimate the genetic parameters of autosomal and sex-Linked 

additive genetics effects for pre-weaning traits in Mehraban sheep using multi-trait analyses and to estimate 

genetic correlations between traits. 

Material and method The data set used in this study was collected between 1994 and 2010 from Mehraban 

sheep breeding station in Hamadan province, Iran. The analyzed traits were birth weight (BW), weaning weigh 

(WW), average daily gain (ADG) from birth to weaning and Kleiber Ratio from birth to weaning. The GLM 

procedure of SAS software was used to identify which the fixed effects that are required to be considered in the 

animal model. The model accounting for fixed effects included herd-year (combined as herd–year effect), sex 

(male or female), birth type (single or twin), age of dam (2-6 years old) and the age of weaning (in days) was 

used as a covariate for WW (P<0.001). Also, random effects included direct additive genetic effects in autosomal 

chromosomes, direct additive genetic effects in sex-linked, maternal genetic effects, maternal permanent 

environmental effects and the residual effects. (Co) variance components and genetic parameters were estimated 

using a multi-trait analysis via the Restricted Maximum Likelihood (REML) method with WOMBAT software. 

Convergence criterion was assumed 10–8. 

Result and discussion The interaction between herd and year of lambing was significant for all traits. 

Significant influence of herd and year of lambing could be explained by difference in management, climate 

conditions and feeding. Also, all traits were significantly affected by sex, birth type and age of dam. The 

significance of these effects is mainly due to endocrine system between two genders, limited uterine space 

especially in young ewes, competition for milk between the twins or maternal ability of dam. For birth weight, 

weaning weight, average daily weight from birth to weaning weight (ADG) and Kleiber Ratio (KR), estimated 

direct autosomal heritabilities were 0.21, 0.18, 0.34 and 0.55, estimated direct sex-linked heritabilities were 0.03, 

0.11, 0.10 and 0.07, estimated maternal heritabilities were 0.01, 0.15, 0.11 and 0.09, and ratio of maternal 

permanent environmental variance to phenotypic variance were 0.04, 0.0, 0.0 and 0.06, respectively. According 

to these results, growth rate and Kleiber ratio in Mehraban sheep are categorized as moderate and high heritable 

traits, therefore a favorable genetic gain would be expected through selection programs. Estimated direct sex-

linked heritabilities were close to the estimates of maternal heritabilitiese. This suggests that sex-linked effects 

need to be considered in selecting for growth traits in Mehraban sheep. The autosomal, sex-chromosome, 

maternal genetic, maternal environmental effects and phenotypic correlations were ranged from -0.31 to 0.91, 

0.33 to 0.99, -0.26 to 0.99 and -0.28 to 0.94, respectively.  

Conclusion The results of this study indicated that the direct variance of sex chromosomes has an affect 
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similar maternal genetic variance, and it could contribute to a more accurate estimation of the direct autosomal 

heritability. Also, positive genetic correlations between sex chromosomes could increase the response to 

selection of each sexes. 
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