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  چکیده

پدرمتقابلاثربرازشتأثیرهمراهبهآرین،گوشتیتجاريالینیکوزن شش هفتگیبرمؤثرتصادفی مادريعواملتحقیق، اثراین در

برآوردبر ASREMLنرم افزاز با استفاده از  (REML)شده محدوددرستنماییحداکثرو روشمختلفحیوانبا ده مدلنسل-

هامدلکلیه.ارزیابی گردید )LRT(درستنمایینسبتآزمونباهادر مدلآثارداريمعنیوبرازش.شدبررسیژنتیکیپارامترهاي

مادري،محیطی دائمیمادري،افزایشیژنتیکیآثاربرازشدریکدیگرباآنهاتفاوتولی. بودندمستقیمافزایشیژنتیکیاثرشامل

افزایشیژنتیکیاثربرازش.بودآثاراینمختلفترکیبهايونسل-پدرمتقابلاثرمادري،ومستقیمافزایشیژنتیکیاثرکوواریانس

این برآوردهادرکاهش). 41/0(شودبرآوردحدازبیشمستقیمپذیريوراثتشدموجبتصادفیآثارسایرکردنمنظوربدونمستقیم

تا  41/0ازايدامنه(نسل  -پدرمتقابلاثرکردنبدون منظوروبامادري،افزایشیژنتیکیاثرخصوصبهمادريآثاربرازشنتیجهدر

اثراتازوزن شش هفتگی ناشیبرشدهفنوتیپی مشاهدهواریانسازايمالحظهقابلبخشکهنتایج حاصل نشان داد. دادنشان،)21/0

  .مادري است

.الین گوشتی تجاري -مدل دام -نسل-متقابل پدراثر-اثرات مادري: هاي کلیديواژه

  مقدمه

ازتري صحیحبرآوردباعثمادريعواملاثرگرفتننظرکه درداده است،نشانمختلفهايبررسیازحاصلنتایج

ازاز این آثاریکهرحذف. )2و 1(شد خواهدطیورتولیدمثلیوصفات تولیديژنتیکیپارامترهايوواریانس)کو(اجزاي

آنازحاصلپذیريدرنتیجه وراثتومستقیمافزایشیژنتیکیواریانسبرآورد بیشترموجبآماريتحلیلوتجزیهمدل

.استشدهبرآوردمنفیمادريوافزایشی مستقیمژنتیکیاثرهمبستگیمطالعاتاینازدر بسیاريهمچنین.شدخواهد

بیانمادريومستقیمافزایشیژنتیکیهمبستگی اثربااليومنفیبرآوردبردلیلیراآمارينبودن مدلمناسبمحققینبرخی

کهشددادهمرینو نشانگوسفندانشیرگیريوزنصفتشدهسازيهاي شبیهدادهازاستفادهباايمطالعهدر). 8(اند کرده

ومادريومستقیمافزایشیژنتیکیواریانسشودموجب میمدلازآنحذفباشد،دارسال معنیوپدرمتقابلاثرچنانچه

بودنمنفیمیزانهمچنین با منظور نمودن این اثر). 3(شود برآوردمقدار واقعیازبیشمربوطههايپذیريوراثتدر نتیجه

دادهرويبرايمطالعهدرنیزطیوردر. یابدکاهش میزیاديمقداربهمادريومستقیمژنتیکی افزایشیهمبستگیمقدار

برآورد منفیموجبمدل،ازنسلوپدرمتقابلاثرکه حذفگردیدگزارشتجاريگوشتیالینیکهفتگیوزن ششهاي

وزنی است که رشد کامل شده و پس از آن  هفتگی ششوزن  ).1(مادري شود ومستقیمافزایشیژنتیکیاثرهمبستگیتر

تصادفیآثارمنظور کردناثربررسیاین تحقیق، از هدف .شوندصفات تولید مثلی وارد رژیم نوري و غذایی می برايها پرنده
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اثربرازشتأثیرنینآرین وهمچتجاري گوشتیالینهايهفتگی جوجه ششوزن تحلیل صفتوتجزیهمدلدرمختلف

  .باشدمیمادريومستقیمافزایشیاثر ژنتیکیکوواریانسجملهازواریانسهايمؤلفهبرنسل -پدرمتقابل

  هامواد و روش

هفتگی یک الین گوشتی تجاري مربوط به مرکز  ششمربوط به صفت وزن پرنده 125320در این تحقیق از اطالعات

در بخش بابلکنار از شهرستان بابل وابسته به مرکز پشتیبانی امور دام کشور استفاده پرورش و اصالح نژاد مرغ گوشتی آرین 

تجزیه  داممدل  وASREMLبا استفاده از نرم افزاز ) REML(اکثر درستنمایی محدود شدهها با استفاده از روش حدداده. شد

  :هاي مورد استفاده به صورت زیر بودمدل. و تحلیل شدند

  

، وزن یک کشی، جنس، سن مادرنوبت جوجه - شامل نسل( بردار اثر عوامل ثابت bبردار مشاهدات، yها، در این مدل

بردار اثر محیطی  cبردار اثر ژنتیکی افزایشی مادري،  mبردار اثر ژنتیکی افزایشی مستقیم،  a) روزگی به عنوان متغیر کمکی

هاي طرح ماتریس Sو X ،Z1 ،Z2 ،Wهمچنین، .مانده استبردار اثر باقی eنسل،  -بردار اثر متقابل پدر sمادري، یدائم

تصادفی ژنتیکی افزایشی هستند که مشاهدات را به ترتیب به اثر عوامل ثابت،اثر تصادفی ژنتیکی افزایشی مستقیم حیوان، اثر 

نیز کوواریانس اثر ژنتیکی  am. دهندنسل ربط می - مادري و اثر تصادفی متقابل پدر یمادري، اثر تصادفی محیطی دائم

.افزایشی مستقیم و مادري است

تقیم و پذیري مسبراي بررسی تأثیر عوامل تصادفی مختلف بر صفات مورد مطالعه و همچنین بر واریانس ژنتیکی و وراثت

زیر استفاده به شرح درستنمایی  لگاریتم مادري و نیز همبستگی اثر ژنتیکی افزایشی مستقیم و مادري از روش آزمون نسبت

  :شد

2
= -2(log LMi – log LMj)

در این رابطه 
2

لگاریتم Log LMjتر وسادهلگاریتم درستنمایی مدل  Log LMi، عبارت از مربع کاي محاسبه شده 

   این مقدار با مربع کاي جدول با درجه آزادي به دست آمده از تفاضل تعداد اثرات تصادفی .باشددرستنمایی مدل کامل می
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ها از نظر مقدار مربع کاي محاسباتی از مقدار مربع کاي جدول بزرگتر باشد، تفاوت مدل. شودمقایسه می iاز مدل  jمدل 

  .تر خواهد بودمناسب مدل کامل، و )P>05/0(دارآماري معنی

  نتایج و بحث

همراه با هاي یک الین گوشتیجوجه شش هفتگیهاي ژنتیکی صفت وزن واریانس و پارامتر)کو(هاي برآورد مؤلفه

  .نشان داده شده است 1با آثار تصادفی مختلف در جدول شماره  دامهاي لگاریتم درستنمایی حاصل از مدل

  آرین هفتگی جوجه هاي در الین گوشتی 6واریانس و پارامترهاي ژنتیکی صفت وزن ) کو(برآورد مؤلفه هاي  -1جدول

  
2

a واریانس اثر ژنتیکی افزایشی مستقیم؛ ،
2

c واریانس اثر محیط دائم مادري؛ ،
2

sنسل؛  -، واریانس اثر متقابل پدر
2

m واریانس ژنتیکی اثر ،

σ2،کوواریانس اثر ژنتیکی افزایشی مستقیم و مادري؛ σam،افزایشی مادري؛
e  واریانس اثر باقیمانده؛

2
p واریانس فنوتیپی؛ ،h2

aپذیري مستقیم؛ ، وراثت

c2
s2، نسبت واریانس محیطی مادري به واریانس فنوتیپی؛ 

h2نسل به واریانس فنوتیپی؛  -، نسبت واریانس اثر متقابل پدر
mپذیري مادري؛ ، وراثتram ،

  .بود 045/0تا  009/0ها از دامنه انحراف استاندارد پارامتر .همبستگی اثر ژنتیکی افزایشی مستقیم و مادري

 11690برابر با  به ترتیب 1پذیري حاصل از آن بر اساس مدل و وراثتهاهفتگی جوجه 6وزن  واریانس ژنتیکی افزایشی

پذیري مستقیم درصدي وراثت 7/31نشان داد که وجود اثر محیطی مادري در مدل موجب کاهش  2برازش مدل .بود 41/0و 

باعث  2مانند مدل  )3مدل (ي به مدل اولافزودن اثر ژنتیکی مادر. )P>01/0(برآورد شد  28/0شود و هفتگی می 6وزن 

دهد حذف هر یک از مدل به وضوح نشان می 3مقایسه این  ).P>01/0(دبرآورد ش 3/0پذیري مستقیم شد و کاهش وراثت

کوواریانس اثر ژنتیکی افزایشی مستقیم و  با افزودن .شودپذیري مستقیم میآثار مادري از مدل، سبب بیشتر برآورد شدن وراثت

که هر دو اثر ژنتیکی  5برازش مدل ).P<05/0(پذیري مستقیم و مادري مشاهده نشد ، هیچ تغییري در وراثت)4مدل (مادري 

پذیري مادري و نسبت واریانس محیطی مادري به واریانس فنوتیپی شد، موجب کاهش وراثتو محیطی مادري را شامل می

باعث کاهش 3همچنین در مقایسه با مدل ). P>01/0(دار بودآماري معنیمدل از نظر  2شد، تفاوت این  2نسبت به مدل 

پذیري وراثت ،4در مقایسه با مدل ).P>01/0(دار بود معنی) 5و  3(مدل  2پذیري مستقیم و مادري شد و تفاوت این وراثت

افزودن .تغییر یافت)رصديد 60کاهش (02/0به  05/0پذیري مادري از مستقیم و مادري کاهش داشته به طوري که وراثت

). P>01/0(پذیري مستقیم شد باعث افزایش در وراثت) 6مدل (5کوواریانس اثر ژنتیکی افزایشی مستقیم و مادري به مدل 

از ( پذیري مادري نشان داد که حضور اثر محیطی مادري در مدل باعث کاهش چشمگیري در وراثت 4با مدل  6مقایسه مدل 
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مدل  6مدل ).  P>01/0(شود می) -25/0به  002/0از ( مبستگی ژنتیکی بین اثر ژنتیکی مستقیم و مادري و ه) 02/0به  05/0

  .بود 5و 4هايتري نسبت به مدلمناسب

پذیري مستقیم باعث کاهش وراثت) 7مدل ( 5جاي اثر محیطی مادري در مدل نسل به -جایگزین کردن اثر متقابل پدر

که فاقد اثر  3همینطور در مقایسه با مدل ). 045/0به  02/0از (پذیري مادري افزایش پیدا کرد اما وراثت. شد 5به مدل نسبت 

- در صورتی که تغییري در وراثت)P>01/0(پذیري مستقیم شددرصدي وراثت 3/13نسل بود موجب کاهش  -متقابل پدر

 نسل در مدل تجزیه و تحلیل آماري، -که منظور نکردن اثر متقابل پدر ددانشان  نتایج حاصلپذیري مادري به وجود نیامد و 

منظور کردن اثر ژنتیکی افزایشی مستقیم و مادري .شودمیواریانس ژنتیکی افزایشی مستقیم در واریانس این اثر  سبب تداخل

 و )025/0و  21/0به  045/0و  26/0به ترتیب از (پذیري مستقیم و مادري شد باعث کاهش مقدار وراثت ،)8مدل (7در مدل 

دهد که نشان می 7در مقایسه با مدل  9مدل برازش ). P>01/0(دار بود معنی 7افزایش لگاریتم درستنمایی نسبت به مدل 

در مقایسه  7در مدل  045/0(شود پذیري مادري مینسل موجب بیش از حد برآورد شدن وراثت -منظور نکردن اثر متقابل پدر

 7نسبت به مدل  9مدل . )P>01/0(کاهش داشته است 7پذیري مستقیم نسبت به مدل و همچنین وراثت )9در مدل01/0با 

پذیري باعث کاهش مقدار وراثت ،)10مدل (9منظور کردن اثر ژنتیکی افزایشی مستقیم و مادري در مدل .تري بودمدل مناسب

ترین مدل براي مناسب10مدل  ).P>01/0(دار بود معنی 9به مدل مستقیم و مادري شد و افزایش لگاریتم درستنمایی نسبت 

هاي محدودي توسط برخی از محققین در بررسی دامهاي وجود اثر عوامل مادري با استفاده از مدل.بودهفتگی  6صفت وزن 

مرغ و ، وزن تخمروزگی، سن بلوغ جنسی 42پذیري برآورد شده براي وزن بدن در در یک تحقیق وراثت. گزارش شده است

در مطالعه این . )4(گزارش شده است  14/0و  55/0، 34/0، 29/0به ترتیب،  REMLو روش  دامتولید تخم با استفاده از مدل 

- در مطالعه دیگري که بر روي وزن بدن جوجه. بود) درصد 3تا  2بین (محقق، مقدار برآورد اثر محیط دائم مادري بسیار کم 

درصد و نسبت واریانس محیطی دائم مادري به واریانس  4تا  2پذیري مادري از ، دامنه وراثت)5(هاي گوشتی انجام شد 

درصد تغییرات  8تا  3، )6(هی گوشتی هاي وزن بدن در جوجهدر بررسی بر روي داده. درصد گزارش شد 6تا  5فنوتیپی از 

در مرغان  اثر ژنتیکی افزایشی مادري و محیط دائم مادرياین نسبت براي . فنوتیپی به اثر محیطی مادري نسبت داده شده است

  .درصد تغییرات فنوتیپی گزارش شده است 8درصد و  16به ترتیب ) 7(بومی جنوب شرقی مکزیک 
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Abstract
In this study the effects of randomized maternal factors and sire-generation interaction effect on 

body weight at 6 weeks was investigated in commercial Arian broiler line and ten different animal 
models and restricted maximum likelihood (REML) procedures using ASREML software for
estimation of genetic parameters. Likelihood ratio test (LRT) was used to determine the most 
appropriate and significant factors in models. All models consisted of direct additive genetic effect but 
differed in combinations of maternal additive genetic, maternal permanent environmental, covariance 
between direct and maternal additive genetic effects and sire-generation interaction effects and 
different combinations of these effects. Fitting direct additive genetic effects without considering other 
random effects tended to overestimation of direct heritability (0.41). The reduction in these estimates 
was substantially due to maternal effects, especially maternal additive genetic, which accounted from 
0.41 to 0.21, either with or without inclusion of sire-generation interaction, indicated that considerable 
part of phenotypic variations on body weight at 6 weeks is due to maternal effects.
Key Words: Maternal effects- Sire generation interaction effect- Animal model- Commercial broiler 
line.


