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 چکیده

ی مختلف رگرسیون تصادفی برای برآورد اجزای واریانس ها مدلپژوهش حاضر به منظور مقایسۀ 

شده شامل  استفاده اطالعاتش در گوسفندان مهربان انجام گرفت. در هر زای ها برهمیانگین وزن تولد 

ی ها مدلرأس میش مهربان بود.  2244در هر زایش برای  ها برهرکورد میانگین وزن تولد  5553

فصل زایش، یک رگرسیون ثابت برای برازش میانگین  -سال -رگرسیون تصادفی شامل اثر ثابت گله

تصادفی برای برازش آثار تصادفی ژنتیکی افزایشی و محیطی تغییرات در جمعیت و دو رگرسیون 

اسپالین خطی و درجۀ دو، یا توابع لژاندر درجۀ دو یا درجۀ  یبدارای توابع  ها مدلدائمی بودند. این 

مانده ناهمگن بودند. اجزای واریانس با الگوریتم میانگین اطالعات  یباقهای  یانسوارسه، همگی با 

برآورد شدند. بر اساس معیارهای اطالعات آکایک و  (AI-REML)محدودشده  نمایی بیشترین درست

یب برای رگرسیون ثابت و ترت بهاسپالین درجۀ دو، خطی و درجۀ دو، با توابع بی BS212بیزی، مدل 

در نظر  ها دادهبهترین مدل برای برازش  عنوان بههای تصادفی ژنتیکی افزایشی و محیط دائمی  یونرگرس

در هر زایش  ها برهپذیری میانگین وزن  بیشترین و کمترین وراثت BS212. با کمک مدل گرفته شد

( برآورد 03/0 ±02/0ماهگی میش ) 22تا  31( و سنین 44/0 ±22/0ماهگی ) 12یب، در سن ترت به

شدند و ضرایب محیط دائمی در همۀ سنین نزدیک به صفر بودند. مقادیر برآوردشده در سنین میانی 

آمده از  دست از سنین آغازین و پایانی بودند. نتایج این بررسی نشان داد که رکوردهای به تر یقدق

 نژادی دارند. های اصالح های نخست احتماالً اهمیت بیشتری در برنامهزایش

 

 در هر زایش. ها برهمیانگین وزن تولد  ،، لژاندراسپالین یباجزای واریانس،  :ی کلیدیها واژه

 

 مقدمه

اصالح نژادی در هر نژاد نیازمند  یها برنامه ییزر طرح

اجزای واریانس صفات مورد نظر  تر یقدقبرآورد هرچه 

است و برآورد دقیق پارامترهای ژنتیکی اهمیت 

 ,.Mostret et alی در اصالح نژاد دام دارد )سیارب

 ینتر مهماز  یدمثلیتولدر این میان، صفات  .(2006

وسفند هستند و پرورش گ یسودآورصفات مؤثر بر 

نقش مؤثری در افزایش سوددهی دارد.  ها آنبهبود 

متولدشده در  ةبیشتر صفات تولیدمثلی مانند تعداد بر

شده در هر زایش،  از شیرگیری ةهر زایش، تعداد بر

از جمله  ها آندر هر زایش و مانند  ها برهمیانگین وزن 

تابعیت تصادفی از  یها مدلهستند.  یرتکرارپذصفات 

صفات دارای  ۀهستند که برای تجزی ییها مدله جمل

رارشده در طول زمان، مانند تولید شیر، کمشاهدات ت

تولید و کیفیت اسپرم در  و وزن بدن، تولید پشم

 روند یم کار بهجنس نر و تولید مثل در جنس ماده 
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(Schaeffer, 2004 در .)تابعیت تصادفی  یها مدل

مبستگی رکوردها یا ه ها یانسواربودن  ثابت یها فرض

. برای (Meyer, 2005)در طول زمان وجود ندارند 

برآورد دقیق پارامترهای ژنتیکی صفات الزم است که 

مدل برای  ینتر مناسبسازی شوند و  بهینه ها مدل

 انتخاب شود.  ها دادهتجزیه و تحلیل 

برآورد اجزای  زمینۀزیادی در  یها پژوهش

ند با کمک واریانس وزن بدن یا روند رشد گوسف

 Lewisه است )گرفترگرسیون تصادفی انجام  یها مدل

& Brotherstone, 2002; Oliveira et al., 2010;. 

Vatankhah, 2013; Zamani et al., 2015).  این در

برآورد اجزای  مورددر  ها پژوهشحالی است که 

 یها مدلواریانس صفات تولید مثلی با کمک 

، اگرچه اند بودهرگرسیون تصادفی بسیار محدود 

، Veerkamp et al. (2001)به مواردی مانند  توان یم

Lukovic et al. (2004)  وAmirabadi Farahani & 

Zamani (2013)  د. بسیاری از صفات کراشاره

تولیدمثلی مانند تعداد بره در هر زایش، تعداد تلقیح به 

 یا آستانهاز جمله صفات  ها آنازای هر آبستنی و مانند 

 شکالا معمول بدون یها روشبا  ها آن ۀتند و تجزیهس

نخواهد بود. اما صفات تولیدمثلی ترکیبی مانند 

میانگین وزن تولد یا وزن از شیرگیری فرزندان 

متولدشده در هر زایش دارای توزیع پیوسته هستند و 

 د.کرمعمول تجزیه  یها روشرا با  ها آن توان یم

ی مانند گذشته صفات یها پژوهشدر برخی از 

در هر زایش بررسی شده است  ها برهمیانگین وزن تولد 

 ;Rosati et al., 2002; Mokhtari et al., 2010)مانند 

Pezhman & Zamani, 2012 ها آن( که البته در 

صورت پذیرفته تکرارپذیری  یها مدل صورت بهتجزیه 

و رکوردها به عنوان تکرارهای یک صفت در نظر  است

املی مانند ارزش اصالحی، آثار گرفته شده و عو

ژنتیکی و  های یانسوارمحیطی دائمی و همچنین 

ثابت در نظر گرفته شده  ها یشزا ۀمحیطی در هم

است. از آنجا که سن زایش دارای ماهیت پیوسته 

صورت مدل چندمتغیره نیز خالی از  است، تجزیه به

رگرسیون  یها مدلدر  آنکهواهد بود. حال خن شکالا

تغییرات اجزای واریانس در سنین  توان یمتصادفی 

د. در بررسی منابع هیچ گزارشی کرمختلف را برازش 

رگرسیون تصادفی، به ویژه  یها مدلدر رابطه با کاربرد 

ژنتیکی  ۀبرای تجزی اسپالین یبدارای توابع  یها مدل

د. هدف از شصفات تولیدمثلی ترکیبی گوسفند یافت ن

ختلف تابعیت تصادفی، ی مها مدلیسۀ مقاپژوهش حاضر 

برآورد  اسپالین برای یبی دارای توابع ها مدلیژه و به

اجزای واریانس و پارامترهای ژنتیکی میانگین وزن 

 در هر زایش در گوسفندان مهربان بود. ها برهتولد 

 

 ها روشمواد و 

رکورد  44966مربوط به  یها دادهدر این پژوهش، از 

نژاد مهربان  های یشم یدمثلیتولوزن تولد و اطالعات 

گله، توسط  80از  4903تا  4946 یها سالکه طی 

شده  یآور جمعسازمان جهاد کشاورزی استان همدان 

 ی، رکوردهاها دادهش یرایو دربود، استفاده شد. 

 3/4تر یشو ب 4/4از  کمترتولد  یها وزن) یعیرطبیغ

دارای یک  های یشمرکوردهای مربوط به و کیلوگرم( 

تولد بر اساس  یها وزنحذف شدند و  ها هدادزایش از 

ضرایب  .قلو تصحیح شدند جنس نر و همچنین تک

تولد بر اساس  یها وزنه برای تصحیح شد ه استفاد

حداقل مربعات تعیین شدند. مدل  های یانگینمنسبت 

 آثارکمترین مربعات شامل  ۀه برای محاسبشد هاستفاد

 گله تولد، جنس، نوع تولد و متغیر-فصل-سال

برای  شده همبسته سن مادر )ماه( بود. ضرایب استفاده

و برای دو قلو، سه قلو و چهار قلو  00/4جنس ماده 

با  ها دادهبودند.  60/4و  64/4، 88/4 یبترت به

 Minitabو  Excel 2007 ،Access 2007 یافزارها نرم

تعداد رکورد شده  ویرایش یها دادهویرایش شد. در  13

رکورد رسید.  4443ر هر زایش به میانگین وزن تولد د

توصیفی میانگین وزن  یها آمارهاطالعات مربوط به 

در  یبترت بهمختلف،  یها سنو توزیع آن در  ها برهتولد 

 .اند شدهنشان داده  4و شکل  4جدول 

برای شناسایی عوامل ثابت مؤثر بر صفت مورد 

 -)گله دوره همبررسی از یک مدل خطی شامل اثر گروه 

فصل زایش( و سن میش هنگام زایش استفاده شد.  -سال

 ,SAS) 4/3ویرایش  SAS افزار نرمتجزیۀ مدل خطی با 

یافته  یمتعمدار مدل خطی  امعن( انجام گرفت. آثار 2004

شده برای برآورد  ی استفادهها مدلبه عنوان آثار ثابت در 

 اجزای واریانس در نظر گرفته شدند.
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 ها یشمدر سنین مختلف  ها برهرکوردها و میانگین وزن تولد  . توزیع تعداد4شکل 

 

رگرسیون تصادفی دارای توابع لژاندر  یها مدل

( به شرح زیر برای 8)مدل  اسپالین یب( یا 4)مدل 

 برده شدند: کار بهبرآورد اجزای واریانس 
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ام با  j: رکورد مربوط به میش ijky ها مدلدر این 

 : اثر ثابتiFماه(؛  34تا  48) kو سن میش  iاثر ثابت 

i  804فصل زایش ) -سال -گله دوره همامین گروه 

امین  iام برای  rضریب رگرسیون ثابت  :riگروه(؛ 

امین ضریب  r یبترت به: ri و ri،دوره همگروه 

رگرسیون تصادفی برای آثار ژنتیکی افزایشی و محیط 

)(، jدائمی میش  ijkr aB :r  اسپالین یبامین ضریب 

)(؛ ijka مربوط به سن ijkr a لژاندر  یا چندجملهr 

برازش  یها رتبه، یبترت به kpو  kf ،ka؛ ijkaسن یبراام 

 های یونرگرسو  ون ثابتیرگرس یبرا یا چندجمله

هستند  یدائم یطیو مح یشیافزا یکیژنتتصادفی آثار 

 هستند. ijkyمربوط به  مانده یباقاثر  ijkeو 

به صورت ترکیبی از توابع خطی  اسپالین یبتوابع 

یا  درجۀ دوو توابع لژاندر به صورت توابع  درجۀ دوو 

 یماندهباقدرجه سه برازش شدند. ساختار واریانس 

تا  84، 80تا  48ناهمگن در چهار کالس ) صورت به

ماهگی( در نظر گرفته شد.  34تا  04و  00تا  44، 40

ماهگی نقاط گره را  34و  4/46، 49، 4/94، 48سنین 

 تشکیل دادند. اسپالین یبدر توابع 

اجزای واریانس صفت مورد بررسی )میانگین وزن 

گین اطالعات در هر زایش( با الگوریتم میان ها برهتولد 

4محدود شد یینما درستبیشترین 
(AI-REML)  و با

برآورد شدند.  WOMBAT(Meyer, 2007)  افزار نرم

در نظر گرفته  40-0معیار همگرایی برای پایان تکرارها 

 8با کمک معیارهای اطالعات آکایک ها مدلشد. 

(AIC) 9و بیزی (BIC)  که  یا گونهمقایسه شدند، به

بهترین  عنوان به BICو  AIC مدلی دارای کمترین

. معیارهای (Fischer et al., 2004)مدل انتخاب شد 

AIC (Akaike, 1974 و )BIC (Schwarz, 1978 )

 زیر محاسبه شدند: شیوة به
AIC = −2 (Log L) + 2p  

BIC = −2 (Log L) + p*Log(N – r(X)) 
 p ،یینما درستلگاریتم  Log Lدر این روابط، 

تعداد رکوردها  Nآوردشده توسط مدل، تعداد پارامتر بر

 .هستند Xرتبه ماتریس  r(X)و 

 

 نتایج و بحث

توصیفی میانگین وزن  یها آمارهاطالعات مربوط به 

ارائه شده است.  4در هر زایش در جدول  ها برهتولد 

بود  00/9±44/0در هر زایش  ها برهمیانگین وزن تولد 

                                                                               
1. Average Information Restricted Maximum Likelihood 

2. Akaike Information Criterion 

3. Bayesian Information Criterion 
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در  Pezhman & Zamani (2012)که بسیار به برآورد 

اما تا  ،( نزدیک بود40/9 ±49/0گوسفند مهربان )

کیلوگرم در  9/6 ةشد از مقادیر گزارش کمترحدودی 

( و Falaki-Moghaddam, 2012) یگوسفندان مغان

کیلوگرم در نژادهای دورست، رامبولت، سافولک،  44/6

 ,.Rosati et al) ها آن یختۀآمپ و یش نی، فیتارگ

 ( بود.2002

مختلف  یها مدلبرازش  یارهایمعط به نتایج مربو

 8در هر زایش در جدول  ها برهبر میانگین وزن تولد 

شده،  بررسی یها مدلنشان داده شده است. در میان 

درجۀ خطی،  اسپالین یبکه در آن توابع  BS121مدل 

برای رگرسیون ثابت و  یبترت بهو خطی،  دو

می تصادفی ژنتیک افزایشی و محیط دائ های یونرگرس

 BS212برازش شده بودند، به همگرایی نرسید. مدل 

درجۀ ، خطی و درجۀ دو اسپالین یبکه در آن توابع 

 های یونرگرسبرای رگرسیون ثابت و  یبترت به، دو

تصادفی ژنتیک افزایشی و محیط دائمی برازش شده 

 عنوان به BICو  AICبودند، از نظر هر دو معیار 

، بیشتر ها مدل ۀیسبهترین مدل انتخاب شد. در مقا

برازش بهتری در  اسپالین یبدارای توابع  یها مدل

مقایسه با توابع لژاندر نشان دادند. اگرچه در میان 

با توابع  Leg222دارای توابع لژاندر، مدل  یها مدل

ثابت و تصادفی  های یتتابعبرای  درجۀ دولژاندر 

برازش بهتری در مقایسه با مدل دیگر داشت 

 (.8)جدول

زای واریانس و پارامترهای ژنتیکی صفت مورد اج

دیگر،  یها مدلبررسی توسط بهترین مدل و برخی از 

در  Leg222 و BS111، BS222 یها مدلشامل 

 .اند شدهنشان داده  4تا  8 یها شکل

 
 شده ی استفادهها دادهی توصیفی ها آماره. 4جدول 

  در هر زایش )کیلوگرم( ها برهمیانگین وزن تولد 

 4443 اد رکورد تعد

 00/9 میانگین

 44/0 انحراف استاندارد

 44/4 کمترین

 30/4 بیشترین

  سن میش هنگام زایش )ماه(

 40/64 میانگین

 64/40 انحراف استاندارد

 48 کمترین

 34 بیشترین

 6394 تعداد افراد در شجره

 444 تعداد پدر

 336 تعداد مادر

 8940 تعداد افراد دارای یک والد مشخص

 464 تعداد افراد دارای دو والد مشخص

 8866 تعداد افراد دارای رکورد

 4639 رکورد 8افراد دارای 

 440 رکورد 9افراد دارای 

 444 رکورد 6افراد دارای 

 44 رکورد 40تا  4افراد دارای 

 906 تعداد مادر دارای رکورد

 
 شده ی استفادهها مدلنتایج مربوط به برازش  .8جدول 

 معیار بیزی معیار آکایک تعداد پارامتر یینما درستیتم تابع لگار مدل

Leg222 44/6044- 40 40/3444 94/3444 

Leg333 43/4604- 44 43/49009 36/49400 

BS111 44/8404- 86 88/4880 86/4940 

BS112 40/4044- 86 44/9004 40/9343 
BS121NC — — — — 
BS122 34/644- 86 30/004 36/4093 

BS211 93/404- 96 40/690 46/448 

BS212* 83/46- 96 40/844 64/660 

BS221 63/404- 96 30/668 04/444 

BS222 44/640- 96 48/303 60/4849 

: 3: درجۀ دو، 2: خطی، 1اسپالین، اعداد درجۀ برازش ) یبتابع  BSتابع لژاندر و  Legاز چپ به راست:  ها مدلعالئم 

: بهترین مدل بر اساس *های ثابت و تصادفی ژنتیکی افزایشی و محیط دائمی؛  یتتابعیب برای ترت بهدرجۀ سه( 

 : به همگرایی نرسید.NCمعیارهای آکایک و بیزی؛ 
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واریانس ژنتیکی افزایشی با مدل  ةمقادیر برآوردشد

BS212  در سنین مختلف تنوع بیشتری در مقایسه با

 ؛شان دادن Leg222 و BS111، BS222 یها مدل

( در 03/4 ± 43/0که بیشترین مقدار آن ) یا گونه به

با  داری امعنماهگی و کمترین مقدار آن که تفاوت  48

ماهگی  48تا  98( در 04/0 ±04/0صفر نداشت )

د. در این مدل واریانس ژنتیکی شمیش برآورد 

روندی کاهشی و  ،ماهگی میش 98تا  48افزایشی از 

دی تقریباً افزایشی نشان داد ماهگی به بعد، رون 48از 

نیز  اسپالین یبدیگر دارای توابع  یها مدل(. 8)شکل 

مشابهی از واریانس ژنتیکی افزایشی  یروندهاکمابیش 

نشان دادند. این در حالی است که در مدل دارای توابع 

لژاندر، با افزایش سن، افزایش تدریجی در  درجۀ دو

که در  یا گونه به ؛واریانس ژنتیکی افزایشی مشاهده شد

برآورد واریانس ژنتیکی افزایشی صفت  Leg222مدل 

 شایاندر سنین مختلف میش اختالف  ،مورد بررسی

 (.8توجهی نداشت )شکل 

دامنۀ مقادیر برآوردشده با بهترین مدل در پژوهش 

ة واریانس ژنتیکی افزایشی شدحاضر با مقادیر گزارش 

 ی گذشتهها هشپژودر هر زایش در  ها برهمیانگین وزن 

(Mokhtari et al., 2010; Pezhman & Zamani, 2012; 

Falaki-Moghaddam, 2012) ی دارد. خوان هم 

 

 
 در هر زایش  ها بره. اجزای واریانس برآوردشده برای میانگین وزن تولد 8شکل 

 .Leg222و  BS212 ،BS111، BS222ی ها مدلبا کمک 

 

ی میانگین محیط دائمی برآوردشده براانس یوار

بسیار جزئی  BS212در هر زایش با مدل  ها برهوزن 

(. این وضعیت در 8( برآورد شد )شکل 04/0تا  00/0)

نیز  اسپالین یبدارای توابع  یها مدلدیگر  مورد

واریانس محیط  ها آن ۀکه هم یا گونه بهمشاهده شد، 

دند. کردائمی در سنین مختلف را بسیار جزئی برآورد 

محیط دائمی با مدل دارای توابع لژاندر  های یانسوار

از برآوردهای  یچشمگیر طور به( Leg222) درجۀ دو
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(. 8بودند )شکلباالتر  اسپالین یبدارای توابع  یها مدل

ن وزن تولد یانگیمقادیر ناچیز واریانس محیط دائمی م

ش در پژوهش حاضر با مقادیر ناچیز یدر هر زا ها بره

 ,Falaki-Moghaddamگوسفندان مغانی )برآوردشده در 

( و مهربان با Mokhtari et al., 2010(، کرمانی )2012

 ,Pezhman & Zamaniتکرارپذیری ) یها مدلکمک 

 دارد. یخوان هم( 2012

 

 
. اجزای واریانس برآوردشده برای میانگین وزن تولد 9شکل 

 (.BS212در هر زایش با بهترین مدل ) ها بره

 

 گونۀ به یماندهباقساختار واریانس که  آنجااز 

ناهمگن و در چهار گروه سنی در نظر گرفته شده بود، 

 بازةدر چهار  ها مدل ۀبا هم یماندهباق های یانسوار

 شدةکلی، مقادیر برآورد طور بهزمانی برآورد شدند. 

در مدل دارای توابع لژاندر  یماندهباقواریانس 

(Leg222) ( و در مدل 049/0 -46/0مقادیر ) ینکمتر

ترین یشب (BS111)خطی  اسپالین یبدارای توابع 

کلی  طور به( را نشان دادند. 96/4-04/8مقادیر )

افزایش تدریجی  اسپالین یبدارای توابع  یها مدل

در  ؛در طول سن نشان دادندرا  یماندهباقواریانس 

حالی که در مدل لژاندر عکس این حالت مشاهده شد 

تفاوت در  ةدهند نشانحتماالً (. این یافته ا8)شکل 

در برازش آثار تصادفی  شده توانایی توابع استفاده

ژنتیکی افزایشی و محیطی دائمی دام بر رکوردهای 

که خطای استاندارد  یا گونهبه  ؛سنین پایانی است

و ضریب محیط دائمی در  یریپذ وراثت یبرآوردها

در سنین پایانی  اسپالین یبدارای توابع  یها مدل

(. 4و  6 یها شکلفزایش چشمگیر نشان دادند )ا

 توان یمدر سنین باالتر را  یماندهباقافزایش واریانس 

اثر روزافزون آثار محیطی بر میانگین وزن  ةدهند نشان

 در هر زایش در سنین باالتر دانست.  ها برهتولید 

صفت مورد بررسی در مدل دارای  اریانس فنوتیپیو

ی ها مدلیر بیشتر از چشمگ طور به (Leg222)تابع لژاندر 

اسپالین برآورد شد. واریانس فنوتیپی  یبدارای توابع 

 90تا  48از سن  (BS212)برآوردشده در بهترین مدل 

 ±08/0ماهگی روند کاهشی داشت تا به کمترین مقدار )

ها تغییر  یشم( رسید و پس از آن با افزایش سن 69/0

. روند (8ی مشاهده نشد )شکل ا مالحظهدرخور 

برآوردشده برای واریانس فنوتیپی با بهترین مدل 

(BS212) ،سنین آغازین، تا حد زیادی با روندهای  جز به

یمانده هماهنگ بود که علت باقبرآوردشده برای واریانس 

یمانده در واریانس فنوتیپی در باقآن سهم زیاد واریانس 

رسد که آثار ژنتیکی  یم نظر بهسنین بیشتر است. 

شی در سنین آغازین نقش بیشتری در واریانس افزای

 (.9فنوتیپی داشته باشند )شکل

و خطای  یریپذ وراثتبرآورد  راتییتغ یالگو

برای میانگین وزن تولد  یریپذ وراثتاستاندارد برآورد 

 نشان داده شده است. 6در هر زایش در شکل  ها بره

الگوی تغییرات برآوردهای  ها مدلدر بیشتر 

 یکیانس ژنتیرات وارییتغ با الگوی یریپذ وراثت

 یها مدلکه در  یا گونهبه  ؛هماهنگی داشت ،یشیافزا

برآوردشده در  یریپذ وراثت، اسپالین یبمبتنی بر توابع 

سنین اولیه بیشترین مقدار را داشت و با افزایش سن 

 ةد. مقادیر برآوردشدکربه تدریج کاهش پیدا 

در هر زایش با  اه برهمیانگین وزن تولد  یریپذ وراثت

ماهگی روند  94تا  48از  (BS212)بهترین مدل 

 یریپذ وراثتکه بیشترین  یا گونه بهکاهشی داشت؛ 

 یریپذ وراثتماهگی و کمترین  48( در 46/0 48/0±)

 ماهگی مشاهده شدند. 44تا  94( در 09/0 00/0±)

 همۀدر  یریپذ وراثتخطای استاندارد برآورد 

در سنین پایانی و تا  اسپالین، یبدارای توابع  یها مدل

تر از سنین میانی بود؛ یشحدودی در سنین آغازین ب

 درجۀ دو،در حالی که در مدل دارای توابع لژاندر 

سنین  ۀدر هم یریپذ وراثتخطای استاندارد برآورد 

(. 6تقریباً یکسان بود و در حد پایین قرار داشت )شکل

 یها مدلدر  یریپذ وراثتخطای استاندارد برآورد 

که در این  دهد یمنشان  اسپالین یبدارای توابع 
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در سنین میانی  یریپذ وراثتبرآوردهای  ها مدل

به تعداد  توان یمهستند. این موضوع را  تر یناناطم قابل

( نسبت داد. 4تر در سنین میانی )شکل یشرکورد ب

 یریپذ وراثت اسپالین یبدارای توابع  یها مدل ۀهم

در هر زایش در  ها برهوزن تولد  برای میانگین کمی

 (.6دند )شکل کرسنین میانی برآورد 

 

 
 در هر زایش  ها برهیری )چپ( برای میانگین وزن تولد پذ وراثتیری )راست( و خطای استاندارد پذ وراثتبرآورد  .6شکل 

 .Leg222و  BS212 ،BS111، BS222ی ها مدلبا کمک 

 

در هر  ها رهبمیانگین وزن تولد  کم یریپذ وراثت

دیگران نیز تأیید شده است.  یها پژوهشزایش در 

این صفت در گوسفندان مغانی با کمک  یریپذ وراثت

-Falaki) 009/0 تا 049/0مدل رگرسیون تصادفی 

Moghaddam, 2012)  و در گوسفندان مهربان با کمک

 ,Pezhman & Zamani) 069/0مدل تکرار پذیری 

 ها پژوهشدر برخی  ( برآورد شده است. اگرچه2012

تر از برآوردهای پژوهش حاضر یشنیز برآوردها اندکی ب

در هر  ها برهمیانگین وزن تولد  یریپذ وراثت. اند بوده

 ,.Mokhtari et al) 49/0 ،زایش در گوسفندان کرمانی

 43/0 ،بختیاری -(، در گوسفندان لری2010

(Vatankhah et al., 2008و در چند نژاد اروپایی )، 

49/0 (Rosati et al.., 2002 برآورد شده است. این )

به مواردی همچون تفاوت  توان یمجزئی را  یها تفاوت

 یها سنو همچنین  شده استفاده یها مدل، ها یتجمع

 نسبت داد.  شده بررسی

نسبت  صورت بهبرآوردهای ضریب محیط دائمی، 

واریانس محیطی دائمی به واریانس فنوتیپی، در مدل 

یر چشمگ طور به (Leg222)بع لژاندر درجۀ دو دارای توا

اسپالین بودند. ضریب  یبی دارای توابع ها مدلبیشتر از 

 BS222 و  BS111اسپالین  یبی ها مدلمحیط دائمی در 

در سنین پایانی بیشتر از سنین آغازین و در بهترین مدل 

(BS212)  سنین نزدیک به صفر برآورد شد  همۀدر

ضریب محیط دائمی برآوردشده  (. مقادیر جزئی4)شکل 

در هر زایش توسط بهترین  ها برهبرای میانگین وزن تولد 

 06/0در پژوهش حاضر با برآوردهای کم  (BS212)مدل 

 04/0( و Mokhtari et al., 2010در گوسفندان کرمانی )

 ,.Vatankhah et alبختیاری ) -در گوسفندان لری 

ة توانایی بهتر ندده نشانتواند  یم( هماهنگ است و 2008

 ها برهبرای برازش صفت میانگین وزن تولد  BS212مدل 

 در هر زایش باشد.

 

 کلی گیری یجهنت

درجۀ توابع  یژهو به، اسپالین یبدارای توابع  یها مدل

برای رگرسیون ثابت و  یبترت به، درجۀ دو، خطی و دو

 یط دائمیو مح یشیک افزایژنت یتصادف های یونرگرس

(BS212) در هر  ها برهش بهتری از میانگین وزن براز

زایش داشتند. نتایج برآورد اجزای واریانس با مدل 

BS212  نشان داد که ضریب محیط دائمی میانگین

 ؛ بنابرایناست کمدر همه سنین  ها برهوزن تولد 

انتظار داشت که نقش عوامل محیطی دائمی  توان یم

حد و این صفت تا  اشدتوجه نب شایانبر این صفت 
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زیادی تحت تأثیر آثار محیطی موقتی قرار داشته 

در هر زایش در  ها برهمیانگین وزن  یریپذ وراثتباشد. 

در ؛ بنابراین تر از سنین دیگر استیشسنین اولیه ب

انتخاب،  ۀصورت قرارگرفتن این صفت در برنام

اول اهمیت  های یشزاآمده از  دست بهرکوردهای 

که با انتخاب  رسد یم نظر بهری خواهند داشت. یشتب

تر یشبر اساس ارزش اصالحی این صفت در سنین ب

 ایجاد نخواهد شد.  آن توجهی در شایانتغییر 

 

 
در هر  ها بره. برآورد ضریب محیط دائمی )راست( و خطای استاندارد ضریب محیط دائمی )چپ( برای میانگین وزن تولد 4شکل 

 .Leg222و  BS212 ،BS111 ،BS222ی ها مدلزایش با کمک 
 

 سپاسگزاری

بدین وسیله از مسئوالن و کارشناسان محترم معاونت 

رای فراهم کردن بامور دام جهاد کشاورزی استان همدان 

 .گرددقدردانی میی الزم برای این پژوهش ها داده
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ABSTRACT 
The present study was carried out to compare different random regression models to estimate variance 

components of lamb's average birth weight per lambing (ABWLL) in Mehraban sheep. The data were 

5,559 ABWLL records of 2,244 Mehraban ewes. The random regression models consisted of namely, 

flock-year-season of lambing as fixed effect, a fixed regression to fit average trajectory of the population 

and two random regressions to fit random additive genetic and permanent environmental effects. The 

models had linear and quadratic B-Spline or quadratic or cubic Legendre functions, all with 

heterogeneous residual variances. Variance components were estimated using Average Information 

algorithm of Restricted Maximum Likelihood (AI-REML). According to Akaike and Bayesian 

information criteria, the model BS212 with quadratic, linear and quadratic B-Spline functions for fixed 

regression and random regressions of additive genetic and permanent environment was considered as the 

best model to fit the data. Using the BS212 model, the highest and lowest heritabilities for ABWLL were 

estimated for 12 months of age (0.74) and 31 to 66 months of the ewe age (0.03), respectively and 

coefficients of permanent environment were close to 0 in all ages. The estimated values in middle ages 

were more accurate than initial or final ages. The results of the present study showed that the records 

obtained on initial lambings probably could have higher importance for breeding programs. 

 

Keywords: average birth weight of lambs per lambing, B-spline, legendre, variance components. 
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