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 مرخز نژاد بزهایهای اتوزومی و وابسته به جنس صفات مرتبط با رشد در پذیریبرآورد وراثت
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 چکیده
تعیین  منظور بهپژوهش های اصالح نژادی دارد. در این افزایشی اتوزومی و وابسته به جنس اهمیت زیادی در برنامه گذاریاثر جداسازی

مرکز بزهای نژاد مرخز در سالگی  یکوزن  تا وزن تولدرکورد  17732، از رشدمرتبط با صفات  افزایشی وابسته به جنس بر گذاریاثر

 و فصل سالی شامل های گذاریهای مورد استفاده برای برآورد اجزای واریانس، اثردر مدل .استفاده شدبز مرخز سنندج اصالح نژاد 

 ژنتیکی افزایشی مستقیم اتوزومی، ژنتیکی افزایشی مستقیم وابسته بهاثر ثابت، و اثر کشی  تولد، سن مادر و سن وزن نوعجنس،  ،تولد

میانگین  اجزای واریانس با الگوریتماثر تصادفی در نظر گرفته شدند.  عنوان بهحیط دائمی مادری و م ژنتیکی افزایشی مادریجنس، 

برای  برآوردشده اتوزومی مستقیم هایپذیری وراثت .ندشد برآورد Wombatافزار  با نرم ،نمایی محدودشدهتاطالعات بیشترین درس

 برابر ترتیب به، سالگی و یک ماهگی 9 ماهگی، 6 هایاز شیرگیری، وزن شیرگیری، افزایش وزن روزانه پیشاز صفات وزن تولد، وزن 

جنس برآوردشده،  وابسته به مستقیم هایپذیری وراثت ،21/0±04/0و  04/0±20/0 ،03/0±12/0 ،03/0±13/0، 03/0±13/0، 04/0±19/0

 برآوردشده، مادری هایپذیری وراثت، 07/0±03/0و  07/0±03/0، 04/0±03/0، 02/0±03/0، 03/0±03/0، 03/0±02/0برابر  بیبه ترت

محیطی مادری  گذاریاثر های و ضریب 03/0±03/0و  04/0±03/0، 05/0±03/0، 05/0±03/0، 05/0±03/0، 06/0±03/0برابر  ترتیب به

های  که ژن ندنشان دادنتایج  .نددوب 05/0±03/0و  04/0±02/0، 05/0±02/0، 04/0±02/0، 05/0±02/0، 09/0±02/0برابر  بیبه ترت

بر تری  قابل توجه گذاریآغازین و اثر های های بدن در سنناچیز و نزدیک به صفر بر وزن افزایشی گذاریاثراحتمال  بهوابسته به جنس، 

 .باالتر دارند های سنهای بدن در وزن

 

  .دریما و جنس وابسته به ،پذیری اتوزومی وراثت ،صفات مرتبط با رشد ،بز مرخز کلیدی: های واژه
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ABSTRACT 
Separation of autosomal and sex-linked direct additive genetic effects has a high importance in breeding programs. 
This study was conducted to determine the autosomal and sex-linked additive genetic effects on growth related traits, 
using 17732 birth to yearling body weight records of Markhoz breed of goats in Sanandaj Markhoz Goat Breeding 
Center. In the models used to estimate variance components, birth year and season, sex, birth type and weighting age 
were fixed effects and direct autosomal additive genetic, direct sex-linked additive genetic, maternal additive genetic 
and maternal permanent environmental effects were considered as random effects. Variance components were 
estimated by Average Information algorithm of Restricted Maximum Likelihood by using Wombat software. For 
birth weight, weaning weight, pre-weaning daily weight gain and 6 month, 9 month and yearling weights, direct 
autosomal heritability estimates were 0.19±0.04, 0.13±0.03, 0.13±0.03, 0.12±0.03, 0.20±0.04 and 0.21±0.04, direct 
sex-linked heritability estimates were 0.03±0.02, 0.03±0.03, 0.02±0.03, 0.04±0.03, 0.07±0.03 and 0.07±0.03, 
maternal heritability estimates were 0.06±0.03, 0.05±0.03, 0.05±0.03, 0.05±0.03, 0.04±0.03 and 0.03±0.03 and 
coefficients of maternal environmental effects were 0.09±0.02, 0.05±0.02, 0.04±0.02, 0.05±0.02, 0.04±0.02 and 
0.05±0.03, respectively. The findings showed that sex-linked genes possibly have negligible and close to zero 
additive genetic effects on body weights at initial ages and more noticeable effects on body weights at higher ages. 
 
Keywords: Autosomal heritability, growth related traits, markhoz goats, maternal heritability, sex-linked heritability.  
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 مقدمه

 .های بومی ایران است ترین نژاد بز مرخز یکی از مهم

چندمنظوره )موهر، گوشت و شیر(  دامی حیوان این

تولید موهر پرورش داده  منظور بهبیشتر  اما است،

این نژاد بیشتر در مناطق كردنشین  شود. می

های آذربایجان غربی، كرمانشاه و كردستان  استان

های  (. گلهRashidi et al., 2011) شود پرورش داده می

)بدون وجود گوسفند و بز مویی( در  این نژاد خالص

د. الیاف نشو های شهرستان بانه پرورش داده می بخش

ای  ای، قهوه این نژاد به چهار رنگ اصلی سیاه، قهوه

های تركیبی از این چهار  و رنگ )نباتی( و سفید  روشن 

 ا حدودیت ای جثه بابز مرخز شود.  رنگ اصلی دیده می

 بسیار كوهستانی محیط در زندگی با چابک، و كوچک

بر  در این نژاد وری تولید دارد. افزایش بهره سازگاری

بهبود ژنتیکی از دیرباز مورد توجه  پایۀ

 دهندگان دام بوده است.  پرورش

در بهبود  یهای اصالح نژاد میزان موفقیت برنامه

ثت )اثر وراتولید به میزان نقش  (راندمانبازدة )

دقت ها،  صفات اقتصادی دام تنوعدر ها( افزایشی ژن

چگونگی های مطلوب و  دارای ژن افرادی یشناسادر 

 دارد.بستگی انتخاب والدین برتر برای تولیدمثل 

 ۀگاهی از چگونگی وراثت صفات مهم اقتصادی الزمآ

ریزی درست برای بهبود ژنتیکی هر نژاد است.  برنامه

در گرو  های دامیجمعیتهبود میزان پیشرفت در ب

. با است ینژاد های مناسب اصالحراهبردكارگیری  به

پذیری و همبستگی ژنتیکی بین  برآورد ضریب وراثت

را برگزید  بهترین روش انتخاب توانمیصفات، 

 كردرا برآورد از انتخاب  ناشیپیشرفت ژنتیکی 

(Talebi & Edriss, 1998).  

های مختلفی مانند  های جنسی از جنبه كروموزوم

های  ، محتوای ژنی و بیان ژن با كروموزومختارسا

 نزدیک به از Xاتوزومی متفاوت هستند. كروموزوم 

ژن روی  1098میلیون جفت باز تشکیل شده كه  155

ژن  99 شمارآن شناسایی شده است كه از این 

شونده در بیضه و انواع مختلفی از  های بیان پروتئین

ژن كروموزوم  1098كنند. از  كد می راها (تومورغده )

X  (هومولوگهمسان )های ژن دارای ژن 54تنها 

 Xهستند. كروموزوم  Yعملکردی روی كروموزوم 

ها دارد  ترین چگالی ژنی را در میان كروموزوم پایین

(Ross et al., 2005) های  زیادی از ژن شمار. اگرچه

زوم مرتبط با جنسیت و باروری نر و ماده روی كرومو

X های این  قرار دارند، اما بسیاری دیگر از ژن

كروموزوم ارتباطی با تعیین جنسیت ندارند. كروموزوم 

X  وY  را  (ژنوم) ژنگان درصد از 2و  5به ترتیب

(. در Dadpasand, 2012دهند )به نقل از  تشکیل می

پذیری  چه نسبتی از وراثت اینکههمین رابطه، برآورد 

در د. دارشود اهمیت  مربوط می X صفات به كروموزوم 

پذیری كل برای صفات مورد ها، وراثتبیشتر پژوهش

پذیری ی بین وراثتجداسازشود و هیچ نظر برآورد می

صورت  یهای اتوزوم و كروموزوم Xمربوط به كروموزوم 

های عبارت دیگر، برای برآورد ارزشگیرد. بهنمی

شی اصالحی از نقش وراثت وابسته به جنس چشمپو

شده و نقش پدر و مادر در ارزش اصالحی فرزندان 

شود. حال آنکه، اگر بخش یکسان در نظر گرفته می

افزایشی مؤثر بر صفت مورد  گذاریتوجهی از اثر شایان

 قرارگرفتههای وابسته به جنس ) بررسی ناشی از ژن

( باشند، نقش پدر و مادر در تعیین X كروموزومروی 

سان نخواهد بود و این ارزش اصالحی فرزندان یک

های اصالحی فرزندان بینی ارزشموضوع در پیش

 خواهد داشت. توجه شایاناهمیتی 

 جداسازیبا  در رابطهمحدودی  های بررسی

و وابسته به جنس انجام  یاتوزوم هایپذیری وراثت

پذیری  شده است. در ایران تنها در یک پژوهش، وراثت

ی بختیاری در مانی گوسفندان لر وابسته جنس زنده

برآورد شده است  02/0تا  01/0مختلف بین  های سن

(Vatankhah et al., 2016 هیچ گزارشی مبنی بر .)

و وابسته به جنس صفات  یاتوزوم پذیری وراثت بررسی

 برآورد پژوهشاین هدف از  .شدوزن بدن یافت ن

جنس و تعیین  اتوزومی و وابسته بههای پذیری وراثت

صفات های وابسته به جنس بر ژن افزایشی گذاریاثر

 .بود در بزهای مرخز مرتبط با رشد

 

 ها مواد و روش

بز مرخز  ۀگل ةشد های ثبت در این پژوهش از داده

ایستگاه دامپروری سنندج استفاده شد. این ایستگاه در 

شهر سنندج  قرار دارد كه فعالیت اجرایی  ةمحدود
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 راعات اطال پیوستۀآوری گرد و 1367خود را از سال 

سالن  سه. این ایستگاه دارای كردآغاز  1370از سال 

 و مترمربع 2400 گسترةبه ، نگهداری و پرورش

سنندج از  یانگین. ارتفاع ماسترأس  600ظرفیت 

های معتدل و  تابستان ،متر 1373سطح دریا 

 از بارندگی ساالنه دامنۀ میزانو  های سرد زمستان

سالیانه  دمایگین میان .دارد متر میلی 500تا  300

سردترین ماه  ی، میانگین دماسلسیوس ۀدرج 1/13

 یو میانگین دما سلسیوس ۀدرج -1/1)بهمن( 

. است سلسیوس ۀدرج 6/28ماه )مرداد(  ترین گرم

فصل رشد گیاهان در این ناحیه از اوایل فروردین ماه 

 ها تا بزغاله .ادامه داردشده و تا اواسط آبان ماه  آغاز

كامل از شیر مادر تغذیه  طور به روزگی 15 سن

دو تنها در از آن از مادر جدا شده و  و پس كنند می

نوبت صبح و عصر به مدت یک ساعت برای خوردن 

 از روزگی تا زمان 15شوند. از  شیر نزد مادر برده می

 طور بهمرغوب  ۀروزگی( یونج 90حدود در شیرگیری )

مرتع  بهاز آن و پس  قرارگرفتهها  آزاد در اختیار بزغاله

 ۀشوند. از اوایل آذر تا اوایل اردیبهشت تغذی میبرده 

ها  معمول آمیزشطور بهگیرد.  دستی در آغل صورت می

د كه برای این نگیر های مهر و آبان صورت می در ماه

 ی ازرأس 15تا  10یک گروه  منظور یک رأس بز نر با

ثبت اطالعات و  شود. ماده آمیزش داده می هایبز

شده و در دفاتر  آغازگیری از آغاز فصل آمیزش ركورد

 ای آمیزش، اطالعات شجره مربوط به اطالعات ،مختلف

 یها داده د.نشو میثبت و اطالعات مربوط به وزن بدن 

ركورد وزن  4758شامل  مورد استفاده در این پژوهش،

و  (WW) شیرگیری از وزن ركورد 3721، (BW) تولد

 از شیرگیریی پیش افزایش وزن روزانهمیانگین 

(PWDG) ،3405 ماهگی  6وزن  ركورد (6MW) ،

 ركورد 2699و  (9MW) ماهگی 9وزن  ركورد 3149

تا  1371های  سال دركه  بود (YW) سالگی وزن یک

های توصیفی و آمارهبودند.  شده یگردآور 1394

های مربوط به صفات مورد بررسی داده ةساختار شجر

 .ندانشان داده شده 1در جدول 

 Microsoft افزار ها با استفاده از نرم ویرایش داده

Visual Fox Pro (9.0)  ،انجام شد كه در آن

یا  تولد نوع ،ركوردهای مربوط به افراد دارای جنس

ها  ایل دادهاز فهای تکراری  داده مشخص ونامادر 

 SAS 9.4 افزار نرم GLM ۀرویبا  آنگاه .ندحذف شد

 داده شد: ها برازشمدل زیر به داده

yijklmn = µ + Ai + Tj + Dk + Bl + Sm + eijklmn. 
 

برای صفات  ها ههر یک از مشاهد yijklmn  در این مدل

تا  i (1 اثر سال تولد Aiمیانگین كل،  μمورد بررسی، 

24،) Tj  اثر فصل تولدj (1  4تا) Dk اثر سن مادر k (2  تا

 m اثر جنس Sm(، قلو 3تا  1) l اثر نوع تولد Bl(، سال 7

 هایبرای وزن مانده هستند. ثر باقیا eijklmnو  (نر یا ماده)

سن در ی، سالگ ماهگی و یک 9ماهگی،  6از شیرگیری، 

به عنوان متغیر كمکی  كشی )برحسب روز( به زمان وزن

 مدل افزوده شد )مدل زیر(:

yijklmn = µ + Ai + Tj + Dk + Bl + Sm + β(aijklmn)+eijklmn. 
 

ضریب تابعیت صفت مورد نظر از سن و  β آنكه در 

aijklmn ةسن مربوط به مشاهد yijklmn  است. در این

ها یا ود مشاهده در برخی از تركیبنبها، به علت مدل

سطوح اثر  یها بیتركدر  ها همشاهد شمارناكافی بودن 

 یچشمپوش ها عاملثابت مورد بررسی، از برهم كنش 

 یها عاملات سطوح های كمترین مربعشد. میانگین

كرامر مقایسه شدند. پس  -مورد بررسی با آزمون توكی

بیش  ةماند های دارای اثر باقیاز برازش این مدل، داده

 های داده عنوان بهبرابر انحراف استاندارد خطا  5/2از 

. (Zamani, 2011) ها حذف شدندپرت، از فایل داده

بر  ثابت مؤثر گذاریها برای تعیین اثرهمین مدل

صفات اجزای واریانس ند. شدصفات مختلف استفاده 

 زیر برآورد شدند:مختلط  حیوانی   با مدلمورد بررسی 

y = Xb + Z1a + Z1s + Z2m + Z2c + e. 

 

بردار اثر  b ،ها هبردار مشاهد y  در این مدل

 (،1371-1394ثابت، شامل سال تولد ) های عامل

پ تولد جنس )نر و ماده(، تی (4تا 1فصل تولد )

سال( و  7تا  2قلو(، سن مادر ) قلو، دوقلو و سه )تک

متغیر  عنوان بهكشی )برحسب روز(  سن در زمان وزن

 e و a ،s،m ،cوزن تولد، صفات جز  ۀهمكمکی برای 

ژنتیکی افزایشی  تصادفی اثر هایبردار ،ترتیب به

وابسته به  مستقیم اتوزومی، ژنتیکی افزایشی مستقیم
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، محیط مشترک نتیکی افزایشی مادری، ژX  كروموزوم

طرح  های ماتریس Z2 و X، Z1و مانده  باقیو اثر  مادری

 .هستند

 ۀبرای برازش اثر ژنتیکی افزایشی مستقیم وابست

های دام، پدر و بر شماره افزون ،جنس، در فایل شجره

 Xهای  كروموزوم شمارمادر، ستون دیگری كه در آن 

عدد دو برای جنس  افراد )عدد یک برای جنس نر و

ماده( قرار داشت، افزوده شد. از این ستون برای 

تشکیل ساختار واریانس كوواریانس اثر ژنتیکی وابسته 

اجزای . (Meyer, 2013)استفاده شد  Xبه كروموزوم 

ین بیشترواریانس با الگوریتم میانگین اطالعات 

افزار  با نرم (AI-REMLنمایی محدودشده ) درست

Wombat (Meyer, 2013 ) برآورد شدند. معیار

 در نظر گرفته شد. 10-8 همگرایی برای توقف تکرارها

 
 مورد بررسی صفات و ساختار شجرة های توصیفی آماره. 1جدول 

Table 1. Descriptive statistics and pedigree structure of the studied traits 
Traits BW WW PWDG 6MW 9MW YW 

No. Records 4758 3721 3721 3405 3149 2699 
Mean (Kg) 2.49 15.33 0.109 17.68 20.91 25.10 
Max (Kg) 3.70 26 0.199 27 34 40 
Min (Kg) 1.30 7 0.030 9 10 12 
SD (Kg) 0.46 4.09 0.34 4.01 4.90 6.24 
Total animals 5052 4172 4172 3877 3618 3297 

Animals with record 4758 3721 3721 3405 3149 2699 

Dams 1420 1276 1276 1257 1221 1175 

Sires 234 225 225 224 224 224 

Animals with unknown sire  289 287 287 288 287 287 

Animals with unknown dam 342 328 328 323 323 320 

Base Animals 286 286 286 286 286 286 

BW :؛ وزن تولدWW؛زن شیرگیری: و PWDG :6 ؛افزایش وزن روزانه پیش از شیرگیریMW : 9؛ ماهگی 6وزنMW:  ؛ ماهگی9وزنYWسالگی یک ن: وز. 
BW: birth weight; WW: weaning weight; PWDG: pre-weaning daily gain; 6MW: 6month weight; 9MW: 9month weight; YW: yearling weight. 

 

 و بحث نتایج
 ثابت های عاملاثر 

بر صفات مؤثر  ثابت های عامل تأثیرنتایج مربوط به 

. سال ستا داده شده نشان 2در جدول  بررسیمورد 

 صفات داشت ۀداری بر هم معنیبسیار  ثراتولد 

(01/0>P)ی های عامل دار سال تولد ناشی از . اثر معنی

همچون تغییر شرایط آب و هوایی و همچنین 

است های مختلف  در سال غذیه و بهداشتمدیریت، ت

(Mokhtari et al., 2008). صفات در  ۀمیانگین هم

داری از جنس ماده بیشتر  معنیبسیار  طور بهجنس نر 

دار جنس بر این صفات را اثر معنی (.P<01/0) بود

های فیزیولوژیکی مانند تفاوت توان به تفاوت می

های  تفاوتریز و تا حدی به  ها و غدد درونهورمون

 & Talebi) ژنتیکی و بیان ژن در دو جنس نسبت داد

Edriss, 1998; Mokhtari et al., 2008).  نوع تولد نیز

صفات مورد بررسی داشت  ۀداری بر هماثر بسیار معنی

(01/0>P)های كمترین مربعات میانگین ۀ. در مقایس

، جز صفات ۀهای تک قلو میانگین هم در بزغالهنیز 

 بود ی دیگرها از بزغالهلگی، باالتر ساوزن یک

(05/0>P)های تک قلو، . باالتر بودن صفات رشد بزغاله

توان تا حد زیادی آغازین را می های در سن ویژه به

تولد باالتر در افراد تک قلو دانست. از ناشی از وزن 

قلوها نسبت به چندقلوها  دالیل وزن تولد باالتر در تک

مچون تغذیۀ ناكافی چند قلوها هایی ه توان به عاملمی

قلوها در زمان آبستنی و همچنین محدود  نسبت به تک

 ;Jafaroghli et al., 2010بودن فضای رحم اشاره كرد )

Mokhtari et al., 2008دار وزن از  (. تفاوت معنی

روزانه پیش از  شیرگیری، میانگین افزایش وزن

ماهگی را  9و  6های شیرگیری و وزن بدن در سن

بهتر از شیر  ۀتوان ناشی از وزن تولد باالتر و تغذیمی

(. Talebi & Edriss, 1998قلوها دانست ) مادر در تک

های  صفات در بزغاله ۀمیانگین همسالگی، یکجز وزن 

های  بزغاله كمترساله  از مادران دو شده متولد

 (>05/0P) بود های باالتر با سن مادران متولدشده از

تر بودن اندازة بدن در مادرهای كه علت آن كوچک

 (.Mokhtari et al., 2008) استتر  جوان
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 های ثابت مربعات صفات بررسی شده )كیلوگرم( در سطوح مختلف عامل حداقل هایمیانگین .2جدول 

Table 2. Least-square means of the studied traits (Kg) for different levels of the fixed effects 

Fixed effect BW WW PWDG 6MW 9MW YW 

Birth year  ** ** ** ** ** ** 

Sex ** ** ** ** ** ** 

Male 2.48a 15.82a 0.114a 18.23a 21.49a 26.28a 

Female 2.28b 13.60b 0.097b 16.17b 18.51b 21.76b 

Birth type ** ** ** ** ** ** 

Single 2.57a 16.00a 0.115a 18.25a 21.17a 24.89a 

Twin 2.42b 14.34b 0.102b 16.87b 19.76b 23.97a 

Triplet 2.15c 13.77b 0.101b 16.47b 19.07b 23.20a 

Dam age ** ** ** ** ** * 

   2 2.23c 13.89b 0.100b 16.43b 19.11b 23.63a 

   3 2.33b 14.80a 0.107a 17.17ab 20.03a 24.47a 

   4 2.40a 14.92a 0.108a 17.35a 20.04a 24.22a 

   5 2.41a 15.07a 0.109a 17.45a 20.28a 24.11a 

   6 2.44a 14.93a 0.108a 17.60a 20.38a 24.11a 

   7 2.45a 14.62ab 0.105ab 17.18ab 20.17a 23.59a 

Regression coefficient on age -- 0.0797** -0.0002** 0.0904** 0.1286** 0.1048** 

BW :؛ تولد وزنWW؛ زن شیرگیری: وPWDG :6؛ افزایش وزن روزانه پیش از شیرگیریMW : 9؛ ماهگی 6وزنMW:  ؛ ماهگی9وزنYW؛سالگی یک ن: وز 

ns :غیر معنی( 05/0دارP>)دار ی: معن* ؛ (05/0P<)بسیار معنی** ؛ :( 01/0دارP<)دار میانگین دهندة نداشتن تفاوت معنی ؛ حرف مشترک در هر ستون نشان-

 است.05/0كرامر در سطح -های حداقل مربعات با آزمون توكی
BW: birth weight; WW: weaning weight; PWDG: pre-weaning daily gain; 6MW: 6month weight; 9MW: 9month weight; YW: yearling weight. 

ns: not significant (P >0.05); *: significant (P <0.05); **: highly significant (P < 0.01); A same letter in each column means not-significant difference 

of least square means in Tukey-Kramer test at 0.05 level. 

 

 های ژنتیکی  فراسنجه

های مستقیم اتوزومی و وابسته به پذیری وراثت

برای برآوردشده پذیری مادری و وراثت Xكرومزوم 

 .ستا نشان داده شده 3در جدول  بررسیرد صفات مو

پذیری مستقیم اتوزومی صفات مورد بررسی در وراثت

پذیری برآورد شد كه البته وراثت 21/0تا  12/0 ۀدامن

ماهگی و یک  9 های سنمستقیم اتوزومی وزن بدن در 

( و همچنین وزن تولد 21/0و  20/0، بیبه ترتسالگی )

( بود 13/0تا  12/0( باالتر از صفات دیگر )19/0)

پذیری (. این در حالی است كه وراثت3)جدول 

مستقیم وابسته به جنس صفات مورد بررسی در حد 

آن  میزان( برآورد شد كه البته 07/0تا  02/0پایین )

ای گونهطور محسوس افزایش یافت، بهبا افزایش سن به

بود و تا وزن یک  03/0آن برای وزن تولد  میزانكه 

(. این مشاهده 3افزایش یافت )جدول  07/0 سالگی به

 گذاریتوجه اثر شایانتأثیر  نداشتن ةدهندنشان

های وابسته به جنس بر وزن بدن در افزایشی ژن

ها بر وزن بدن در آغازین و تأثیر محدود آن های سن

ماهگی در بزهای مرخز است.  12و  9 های سن

 صفات مورد بررسی نیز در حدپذیری مادری  وراثت

برآورد شد.  06/0تا  03/0 ۀپایین و در دامن

مادری صفات وزن بدن در حد پایین  پذیری وراثت

آن با افزایش سن،  میزان( برآورد شد و 06/0تا  03/0)

پذیری ای كه وراثتگونهروندی كاهشی داشت، به

غیر  میزانبرای وزن تولد به  06/0 میزانمادری از 

ی كاهش یافت. سالگبرای وزن یک 03/0دار معنی

همین روند برای ضریب محیط مادری )نسبت واریانس 

محیط مشترک مادری به واریانس فنوتیپی( مشاهده 

 09/0 میزانای كه ضریب محیط مادری از گونهشد، به

سالگی كاهش برای وزن یک 05/0برای وزن تولد به 

شده برای  های مشاهده(. روند3یافت )جدول 

ریب محیط مادری، تأییدی پذیری مادری و ض وراثت

ژنتیکی و محیطی  گذاریدوباره برای كاهش نقش اثر

تر است. باال های سنمادری بر وزن بدن فرزندان در 

انواع همبستگی بین صفات مورد  ةمقادیر برآوردشد

اند. صفات مورد نشان داده شده 3بررسی در جدول 

های ژنتیکی افزایشی بررسی دارای همبستگی

یکی افزایشی وابسته به جنس، ژنتیکی مستقیم، ژنت

های كه با مادری و محیطی مادری بودند، به گونه

ها افزایش یافتند. سنی، این همبستگی ۀكاهش فاصل

های ژنتیکی مستقیم وابسته به در رابطه با همبستگی

ها بین وزن از شیرگیری و جنس، باالترین همبستگی

و  6های (، وزن95/0افزایش وزن پیش از شیرگیری )

سالگی ماهگی و یک 9های ( و وزن64/0ماهگی ) 9
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( برآورد شد. با توجه به خطاهای استاندارد 82/0)

های ژنتیکی مستقیم وابسته به برآوردشده، همبستگی

 (. 3دار نبودند )جدول جنس بین صفات دیگر معنی

های ژنتیکی و   فراسنجهبرآورد اجزای واریانس و 

های  یکی برای طراحی برنامهاهمیت نسبی اجزای ژنت

چگونگی كنترل درک بهتر منظور بهاصالح نژادی، 

بینی پاسخ  اصالحی، پیش هایبینی ارزش صفات، پیش

روش  یریكارگ بههای انتخاب و  مورد انتظار از برنامه

مناسب انتخاب برای صفات مهم اقتصادی ضروری 

برآوردهای (. Vatankhah et al., 2004است )

مستقیم اتوزومی صفات مرتبط با رشد در  ریپذی وراثت

انجام   تر از پژوهش دیگراین پژوهش تا حدی پایین

پذیری  وراثت است كه در آن روی بزهای مرخزشده 

شیرگیری و میانگین از مستقیم وزن تولد، وزن 

، 22/0 ،ترتیب از شیرگیری به پیش ۀروزان افزایش وزن

(. Rashidi et al., 2011برآورد شدند ) 21/0و  16/0

 در آن پژوهش پذیری مادری وزن تولد وراثتهرچند، 

پژوهش  این مربوطه در میزانبرآورد شد، كه به  07/0

( نزدیک است. نسبت واریانس محیط دائمی 06/0)

مادری به واریانس فنوتیی )ضریب محیط مادری( 

صفات وزن تولد، وزن از شیرگیری، افزایش وزن روزانه 

 Rashidi et بررسیزهای مرخز در پیش از شیرگیری ب

al. (2011) برآورد شد  07/0و  07/0، 05/0، بیبه ترت

 05/0، 06/0، بیبه ترتپژوهش ) این كه به برآوردهای

شده  های جزئی مشاهده( نزدیک هستند. تفاوت05/0و 

های مورد توان به تفاوت مدلبین این برآوردها را می

های ی دادهزمان ةاستفاده و همچنین تفاوت باز

این در  1394تا  1371شده در دو پژوهش ) كاربرده به

در پژوهش یادشده(  1389تا  1372پژوهش در مقابل 

نسبت داد. در پژوهش دیگری روی بزهای رائینی، 

 9ماهگی و  6ماهگی،  3های تولد، پذیری وزنوراثت

و  3/0و  33/0، 3/0، 26/0، بیبه ترتماهگی 

، 1/0، 17/0، بیبه ترتها آنمادری  هایپذیری وراثت

كه  (Hasani et al., 2010)برآورد شدند  08/0و  08/0

پژوهش به علت  این ها با برآوردهایهای آن تفاوت

، مدیریت، تغذیه وهوا آبهای نژادی و محیطی )تفاوت

های مورد استفاده برای ها( و همچنین مدلو مانند آن

 ركوردها است. ۀتجزی

های ژنتیکی صفات مرتبط با  فراسنجهبرآوردهای 

زمانی  ةرشد بسته به گونه، نژاد، جمعیت و حتی باز

جمعیت مورد بررسی متفاوت هستند. با این حال، در 

پذیری افزایش وراثت به ،كم دستها بیشتر پژوهش

پذیری مادری وزن بدن در مستقیم و كاهش وراثت

كه  شده مشخصباالتر گزارش شده است. لذا  های سن

رشد  مرتبط با توجهی از تنوع صفات شایانبخش 

با افزایش سن  است كهگوسفند مربوط به اثر مادری 

. (Vatankhah et al., 2005) شود بره تأثیر آن كمتر می

 هایپذیری های صورت سیاه اسکاتلندی وراثت برهدر 

به ماهگی  6ماهگی و وزن  3وزن مستقیم وزن تولد،

مادری  هایپذیری ثتورا و 26/0و  14/0، 15/0 بیترت

شدند گزارش  07/0و  12/0، 18/0 بیبه ترت هاآن

(Riggio et al, 2008).  روی گوسفندان   بررسیدر

پذیری مستقیم وزن تولد، وزن از  مغانی وراثت

شیرگیری، میانگین افزایش وزن پیش از شیرگیری و 

 17/0و  08/0، 09/0، 07/0سالگی به ترتیب  وزن یک

ادری صفات وزن تولد و وزن از پذیری م و وراثت

گزارش شد  06/0و  18/0ترتیب شیرگیری به

(Jafaroghli et al., 2010با این .)  حال در برخی از

تا حدی با نتایج  آمده دست بههای دیگر نتایج پژوهش

در این پژوهش متفاوت بوده است. برای  آمده دست به

های  فراسنجه نمونه، در پژوهشی روی گوسفندان مغانی،

روزگی، با استفاده  365تا  60ژنتیکی وزن بدن از سن 

های رگرسیون تصادفی دارای توابع لژاندر و از مدل

پذیری وزن اسپالین بررسی شد كه در آن وراثتبی

برآورد 32/0تا  14/0 ۀهای مختلف در دامنبدن در روز

تا  60 پذیری وزن بدن از سنای كه وراثتگونهشد، به

روندی  ةاهش و پس از آن تا پایان دورروزگی ك 120

پذیری مادری افزایشی نشان داد. در این پژوهش وراثت

مورد  ةدر حد پایینی برآورد شد، اما در طول دور

 Zamani)افزایشی نشان داد  ا حدودیبررسی روندی ت

et al., 2016) . های لری  روی بره  پژوهشی دیگردر

 از ن تولد، وزنمستقیم وز هایپذیری وراثت ،بختیاری

از  پیش ۀروزان شیرگیری و میانگین افزایش وزن

ترتیب  بهثابت و  ا حدودی، مقادیری تشیرگیری

 & Talebiشدند )ورد آبر 106/0و  105/0، 114/0

Edriss, 1998.) 
 

 



 115 ... صفات جنس به وابسته و اتوزومی هایپذیریوراثت برآوردزمانی و الماسی:  

 
 

 

 

 

 

 ة صفات مورد بررسیهای ژنتیکی برآوردشد فراسنجه .3 جدول
Table 3. Genetic parameter estimates for the studied traits 

Parameter BW WW PWDG 6MW 9MW YW 

±SE 0.19±0.04 0.13±0.03 0.13±0.03 0.12±0.03 0.20±0.04 0.21±0.04 

±SE 0.03±0.02 0.03±0.03 0.02±0.03 0.04±0.03 0.07±0.03 0.07±0.03 
±SE 0.06±0.03 0.05±0.03 0.05±0.03 0.05±0.03 0.04±0.03 0.03±0.03 

±SE 0.09±0.02 0.05±0.02 0.04±0.02 0.05±0.02 0.04±0.02 0.05±0.03 
Direct autosomal additive genetic correlations ±SE 
WW 0.43±0.14      

PWDG 0.31±0.15 0.98±0.01     

6MW 0.40±0.15 0.91±0.07 0.88±0.08    

9MW 0.15±0.13 0.72±0.10 0.69±0.10 0.83±0.07   

YW 0.17±0.14 0.58±0.13 0.55±0.13 0.77±0.10 0.91±0.05  

Direct sex linked additive genetic correlations ±SE 
WW 0.38±0.55      

PWDG 0.26±0.66 0.95±0.06     

6MW 0.21±0.55 0.50±0.44 0.57±0.44    

9MW 0.39±0.42 0.47±0.37 0.39±0.45 0.64±0.26   

YW 0.48±0.43 0.52±0.40 0.43±0.47 0.48±0.35 0.82±0.14  

Maternal genetic correlations ±SE 
WW 0.33±0.28      

PWDG 0.18±0.30 0.97±0.02     

6MW 0.34±0.29 0.90±0.14 0.86±0.16    

9MW 0.52±0.31 0.69±0.25 0.63±0.26 0.82±0.18   

YW 0.53±0.39 0.57±0.36 0.50±0.37 0.72±0.32 0.84±0.21  

Maternal environmental correlations ±SE 
WW 0.69±0.22      

PWDG 0.51±0.26 0.94±0.04     

6MW 0.70±0.23 0.87±0.14 0.76±0.18    

9MW 0.65±0.24 0.76±0.22 0.70±0.25 0.73±0.18   

YW 0.55±0.24 0.56±0.28 0.54±0.31 0.54±0.27 0.84±0.17  

Phenotypic correlations ±SE  

WW 0.24±0.02      

PWDG 0.12±0.02 0.98±0.00     

6MW 0.24±0.02 0.71±0.01 0.68±0.01    

9MW 0.22±0.02 0.55±0.02 0.52±0.02 0.68±0.01   

YW 0.20±0.02 0.44±0.02 0.42±0.02 0.52±0.02 0.72±0.01  

BW :؛دوزن تولWW؛ زن شیرگیری: وPWDG :6؛ افزایش وزن روزانه پیش از شیرگیریMW : 9؛ ماهگی  6وزنMW:  ؛ ماهگی 9وزنYW؛سالگی یک ن: وز h2
a :

h2 ؛توزومیا پذیری مستقیم وراثت
s :جنس؛ پذیری مستقیم وابسته به وراثت h2

m: ؛پذیری مادری وراثت c2:  ضریب محیط مادری؛SEتاندارد.: خطای اس 
BW: birth weight; WW: weaning weight; PWDG: pre-weaning daily gain; 6MW: 6month weight; 9MW: 9month weight; YW: yearling weight; h2

a: 
direct autosomal heritability; h2

s: direct sex-linked heritability; h2
m: maternal heritability; c2: coefficient of maternal environment;

 
SE: standard error. 

 

جنس  وابسته به پذیری مستقیم وراثت بودن پایین

( و 07/0تا  02/0پژوهش )این صفات مورد بررسی در 

( 3باالتر )جدول  های سنافزایش تدریجی آن در 

ژنتیکی وابسته به  گذاریسهم ناچیز اثر ةدهند نشان

آغازین )تولد تا  های سنجنس در كنترل وزن بدن در 

و  9باالتر ) های سنماهگی( و افزایش جزئی آن در  6

 های بررسی. استماهگی( در جمعیت مورد بررسی  12

های پذیریبسیار محدودی در رابطه با جداسازی وراثت

اتوزومی و وابسته به جنس صفات مهم اقتصادی انجام 

های مرغ شده است. در پژوهشی روی جمعیت

 17های مربوط به چ گورخری، دادهو فن خوار مگس

های وابسته به پذیریند و وراثتشدصفت مهم بررسی 

ها برآورد شدند. در آن پژوهش هشت جنس در آن

پذیری وابسته به جنس غیر صفر داشتند صفت وراثت

روی  ۀلک ةانداز ،ها تنها در چهار صفتآن یزانكه م

 ،بیبه ترتخوار )بال و طول ساق پا در مرغ مگس

( و طول بال و قرمزی منقار در فنچ 08/0و  40/0

داری ( تفاوت معنی07/0و  06/0، بیبه ترتگورخری )

. در پژوهش (Husby et al., 2013)داشتند از صفر 

مانی در  زندهجنس  پذیری وابسته به وراثتدیگری 

بین  مختلف های در سن گوسفندان لری بختیاری

  .(Vatankhah et al, 2016شد )گزارش  02/0تا  01/0
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پذیری وابسته به جنس وزن در این پژوهش، وراثت

ة دهند نشانهای آغازین ناچیز بود كه  بدن در سن

های قرارگرفته روی نقش ناچیز اثرگذاری افزایشی ژن

گیری ها است. لذا، جدا از اثر نمونهبر آن Xكرومزوم 

توان نقش پدر و مادر در تعیین ارزش  مندلی، می

ماهگی را یکسان در نظر  6های تولد تا  ناصالحی وز

پذیری وابسته به گرفت. این در حالی است وراثت

 9های  های بدن در سنجنس برآورد شده برای وزن

توان نقشی را ماهگی و یک سالگی باالتر بود، لذا می

های برای اثر ژنتیکی افزایشی وابسته به جنس در وزن

در نظر گرفت.  سالگیماهگی و یک 9های  بدن در سن

ی كرد كه ریگ جهینتتوان چنین می گرید عبارت به

احتمال دارد نقش پدر و مادر در تعیین ارزش اصالحی 

ماهگی یکسان نباشد.  12و  9های  وزن بدن در سن

ی كه ممکن است نقش پدر و مادر در ارزش ا گونه به

مادران نقش  كه یدرحالاصالحی دختران یکسان بوده 

ین ارزش اصالحی پسران داشته باشند. بیشتری در تعی

گیری قطعی دربارة این موضوع نیازمند هرچند، نتیجه

 های بیشتر در آینده است.انجام پژوهش

 گیرینتیجه
نتایج این پژوهش نشان داد، در صفات مرتبط با رشد 

افزایش  پذیری مستقیم با افزایش سن، وراثتبزهای مرخز 

كه تأییدی بر  ابدی كاهش می پذیری مادری وراثت و

كاهش نقش اثر ژنتیکی مادری و افزایش نقش اثر 

های باالتر  ژنتیکی افزایشی مستقیم بر صفات رشد در سن

پذیری وابسته به جنس صفات مرتبط با رشد وراثت. است

اثر دهندة نقش ناچیز و نزدیک به صفر ناچیز بود كه نشان

 با رشدمرتبط بر صفات های وابسته به جنس ژنافزایشی 

های اصالحی پدر و مادر . لذا، نقش ارزشاست بز مرخز

 در تعیین ارزش اصالحی فرزندان یکسان است.
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