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 : چکیذُ 

ّذف اس ایي تحمیك ؽٌبعبیی تفىیه صى عوذُ ٍ اعتفبدُ اس آًْب در گبٍداری جْت  هذیزیتی ثْتز هی ثبؽذ ٍ ارسػ 

اس اطالعبت ٍ روَردّابی حجات ؽاذُ     .پلی صًی ثلىِ ثزای صى عوذُ ثزآٍرد ًوَدارحی گبٍّب را ًِ فمط ثزای حبلت 

ثزای ثزطزف وزدى احزات دادُ ّبی دٍر افتابدُ  .ثزای ففت عَهبتیه عل وبًت اس گبٍّبی ؽىن اٍل اعتفبدُ گزدیذ

 SASدر ًزم افاشار   ثب اعتفبدُ اس رٍػ ثبوظ پالت ارائِ ؽذُثز رٍی ًتبیج آًبلیش تفزق ، دادُ ّبی دٍر افتبدُ ففت 

در ًازم افاشار    ٍ ثِ وابر ثازدُ ؽاذ   ( ثزآٍرد پبراهتزّبی صًتیىی)هذل تَارث هختلط ثزای ایي هٌظَر حذف گزدیذًذ

IBayes        اجزا گزدیذ پبراهتز صًتیىی ثب اعتفبدُ اس آًبلیش ثیشی ٍ ثِ وواه الواَریتن گیاجظ در لبلات هاذل ثازآٍرد

 .ػ علَلْبی ثذًی صًی ثب احز عوذُ تفىیه هی گزددًتبیج حبفلِ ًؾبى داد وِ ففت ؽوبر. ؽذًذ

 سلَلْای بذًی شى عوذُ ، آًالیس بیس،: ٍاشُ ّای کلیذی

 

 :هقذهِ

عبلْبی سیبدی اعت وِ هتخققیي صًتیه ٍ افالح ًضاد دام عبختبر صًتیىی حیَاًبت را اس طزیك اًتخبة صًتیىای ٍ  

ثعجابرتی رٍؽاْبی افالی ارسیابثی صًتیىای      . اًاذ تغییز دادُ ّبی عوذُ داؽتِ ثبؽٌذثذٍى ایٌىِ اطالعبتی در هَرد صى

ایاي ًاَ    (. 1990ّیال، ٍ 2001گَدار،)حیَاًبت عوذتبً ثز اعبط اطالعبت فٌَتیپی ٍ حجت ؽجزُ فَرت گزفتِ اعت

ؽَد ففبت ووی تحت تبحیز تعذاد ثغیبر سیبدی صى ثاب  ارسیبثی صًتیىی ثز تئَری صًْبی ًبهحذٍد وِ در آى فزك هی

-علیزغن ایٌىِ فزضیبت ایاي تئاَری فاحیي های    . ثبؽذفشایؾی ثغیبر وَچه ٍ دارای تفزق آساد ّغتٌذ، هیاحزات ا

ای ایجبد ؽاذُ اعات، ثاب ایاي     ثبؽذ، لیىي ثیؾتز پیؾزفت صًتیىی وِ ثزای ففبت ووی التقبدی در حیَاًبت هشرعِ

هَرد ًیبس ثازای تعیایي صًْابی هغائَل      تب عبلْبی اخیز اثشارّبی(. 1996فبلىًَز،) ًَ  هذل ثٌذی صًتیىی ثَدُ اعت

ؽٌبعای  پیؾزفت ایجبد ؽذُ در حَسُ سیغت.ایجبد تفبٍت صًتیىی هب ثیي حیَاًبت ٍ جوعیت ّب در دعتزط ًجَدًذ 
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ّاب  تاه صى هَلىَلی ایي ٍضعیت را تغییز دادُ ٍ ایي اهىبى را ثَجَد آٍرد وِ اس طزیك هطبلعِ پیَعتوی صًتیىی ته

وِ ًمؾِ هتزاووی را ثازای   DNAایي وبر اس طزیك ًؾبًوزّبی صًتیىی در عطي هَلىَل . ًذهَرد ؽٌبعبیی لزار گیز

ّابی  ثذعت آهاذى ایاي اطالعابت ٍ وؾا  صى    . اًذ، اهىبًپذیز ؽذُ اعتوزٍهَسٍهْبی حیَاًبت اّلی ایجبد ًوَدُ

ؾوویز دٍللاَسایی  حبٍی احزات عوذُ ثز رٍی ففبت ووی، ّوبًٌذ صًْبی ثَرٍال در گَعفٌذاى وِ ثبعج افشایؼ چ

ؽَد، صى هبّیچِ هضبع  در گبٍّبی گَؽتی ٍ غیزُ، هٌجز ثِ پیؾٌْبد تئَریْبی دیوزی واِ ثاب ٍالعیابت ثیؾاتز     هی

ّابی ثاب   تَاى تَارث هخاتلط ٍ تئاَری صًوابُ   اس هْوتزیي ایي تئَریْب هی (.1990ّیل،ٍ 1996فبلىًَز،)تطبثك داؽتٌذ

خَؽاجختبًِ  . ؽاَد ّبی حبٍی احز صى عوذُ ثِ هذل افشٍدُ های احزات صًوبُدر ایي تئَریْب . تعذاد هحذٍد اؽبرُ ًوَد

هتخققیي صًتیه ٍ آهبر ثزای ردیبثی صًْبی عوذُ ثذٍى داؽتي اطالعبت ًؾابًوزی ٍ فازف ّشیٌاِ ثازای تعیایي      

ذ، چٌبًچِ یه صى عوذُ در یه جوعیت در حبل تفزق ثبؽا . اًذصًَتیپ حیَاًبت، رٍؽْبی تَاًوٌذی را اثذا  ًوَدُ

ّابی  تَاًذ اس تَسیع ًزهبل دارای اًحزاف ثبؽذ، ثعالٍُ ایٌىاِ در داخال خابًَادُ   در ایي فَرت تَسیع آى ففت هی

ّوچٌیي ثغتِ ثِ صًَتیپ ٍالذیي ثزای صًوبُ صى عواذُ، هاب ثایي    .تٌی ٍ ًبتٌی ٍاریبًغْبی ًبّووٌی ثزلزار خَاّذ ثَد

 .داری ٍجاَد خَاّاذ داؽات   اًحٌبیی هعٌای  -یه راثطِ خطی ّب ٍ ٍاریبًظ داخل آًْبهیبًویي ففبت ثزای خبًَادُ

ّذف اس ایي تحمیك ؽٌبعبیی تفىیه صى عوذُ ٍ اعتفبدُ اس آًْب در گبٍداری جْت  هذیزیتی ثْتز هی ثبؽذ ٍ ارسػ 

 .ارحی گبٍّب را ًِ فمط ثزای حبلت پلی صًی ثلىِ ثزای صى عوذُ ثزآٍرد ًوَد

 

 :َاد ٍ رٍضْاه

روَردّبی ؽوبرػ علَل ّبی ثاذًی گابٍداری ّابی فاٌعتی افافْبى واِ در تعابًٍی         عبتاطال در ایي هطبلعِ اس

در ایي هطبلعِ اس رواَرد ّابی ؽاىن اٍل گابٍ ّابی ؽایزی       . ٍحذت اففْبى جوع آٍری ؽذُ ثَد اعتفبدُ گزددیذ

ٍ ؽجزُ دادُ ؽذُ اس ًظز تزویت ٍعبخت صًتیىی ا SQLثب اعتفبد اس سثبى  اعتفبدُ گزدیذ ثزرعای   ػ هَرد تحلیال 

احزات هَرد اعتفبدُ عجبرت ثَدًذ اس احز فقل سایؼ ، احز گلِ ، ّوچٌیي طَل دٍرُ آثغاتٌی ثاِ فاَرت     .لزار گزفت

 Procجْت ٍارد ًوَدى احزات حبثت ثب احزهعٌی دار رٍی فافبت هاَرد ًظاز اس     . هتغیز ووىی در ًظز گزفتِ ؽذ 

Mixed در ًزم افشارSAS تحلیل صًتیىی اس ًزم افشار جْت اًجبم تجشی. اعتفبدُ گزدیذ ٍ ِIbayes    واِ تَعاط

ثعاذ اس آًىاِ هاذل در آى تعزیا  گزدیاذ اس      .  (2007جبًغال، )تْیِ ؽذُ ثَد اعاتفبدُ گزدیاذ   ( 2007) لَن یبًظ

 : ثِ ؽزح سیز هی ثبؽذهذل هَرد اعتفبدُ . ثزای ثذعت آٍردى پبراهتز ّبی صًتیىی اعتفبدُ گزدیذ جظیالوَریتن گ

Y=Xβ+ZU+ZWm+E                      

هبتزیظ ضزایت رثط دٌّذُ هؾبّذات ثِ احزات حبثت  X ، ثزای یه ففتثزدار هؾبّذات فٌَتیپی   y  در ایي هذل

ثزدار   u ، هبتزیظ ضزایت رثط دٌّذُ هؾبّذات ثِ احزات تقبدفی Z 1 ، ثزدار در ثزگیزًذُ احزات حبثت β ، هَجَد

ثازدار احازات     m ،  ثازدار در ثزگیزًاذُ عَاهال ثبلیوبًاذُ      E ، صًَتیپْاب  ظهبتزی W ، در ثزگیزًذُ احزات تقبدفی

 هبتزیظ رثط دٌّذُ هؾبّذات ثِ احز صًْبی عوذُ اعت 2Zتقبدفی در یه جبیوبُ دارای صى عوذُ ،
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 :ًتایح 

صى . در ایي تحمیك اس رٍػ آهبری ثیشی ثزای پیذا وزدى صًی ثب احز عوذُ ؽوبرػ علَل ّبی ثاذًی اعاتفبدُ گزدیاذ   

ثِ عجبرتی فزك گزدیذ صى هَرد ًظز رٍی وزٍهَسّن ّبی غیاز جٌغای لازار    )هَرد ًظز صًی دٍ آللی ٍ ثذًی اعت

ثزآٍرد پبراهتز ّبی صًتیىی حبفل اس هذل تَارث هختلط ثزای ففت ؽوبرػ علَلْبی ثذًی 1جذٍل جذٍل (. دارد

 .را ًؾبى هی دّذ

 
 

 
 برآٍرد پاراهتر ّای شًتیکی حاصل از هذل تَارث هختلط:  1خذٍل 

 پبراهتز
پغایي ثازآٍرد   هیبًویي 

 پبراهتز  ؽذُ
 پبراهتز اًحزاف هعیبر هیبًویي پغیي ثزآٍرد ؽذُ

 NaN 00/0 لوبریتن ثیظ فبوتَر

 30/1 63/7 هیبًویي 

 03/0 80/0 ٍاریبًظ خطب

 03/0 26/0 ٍاریبًظ پلی صًی

 00/0 00/0 تیپیٍاریبًظ صًَ

 05/0 07/0 ارسػ صًَتیپی افشایؾی

 04/0 22/0 فزاٍاًی صًَتیپی

 01/0 12/0 ٍاریبًظ صًتیىی افشایؾی صى عوذُ

 

 بحج

اس ایي هیبى ثیؾتزیي اتالف تَلیاذ  . ریش ارگبًیغن ؽٌبختِ ؽذُ اًذ وِ ثبعج ایجبد ٍرم پغتبى هی گزدًذ 100ثیؾتز اس 

ایٌْاب عواذتب ثبعاج ایجابد ٍرم     . ولی فزم ، اعتبفیلَوَن  ٍ اعتزپتَوَن ّب ّغاتٌذ  هخلی ثِ گًَِ ّبی ثبوتزی ّبی

در فَرتیىِ ٍرم پغتبى ثب چؾن لبثل دیذ ٍ تؾاخیـ ًجبؽاذ ثاِ آى ٍرم  پغاتبى     . پغتبى ًبؽی اس پبتَصى هی گزدًذ

هی تاَاى پایؼ ثیٌای    علَل ثذًی در ّز هیلی لیتز ؽیز  200000در ایي ؽزایط هؾبّذ ثبالی . تحت ثبلیٌی هی گَیٌذ

ثلىاِ  . در ایٌجب لقذ ثز ایي ًیغت وِ ثِ عجت ؽٌبعی ثیوابری ٍرم پغاتبى ثپازداسین    . وٌٌذُ ٍجَد ٍرم پغتبى ثبؽذ

ّذف ایي اعت وِ رٍؽي گزدد وِ ٍلتی فحجت اس ؽوبرػ علَل ّبی ثذًی های گازدد تٌْاب در ارتجاب  ثاب یاه       

در ایاي    .اس هیىازٍة ٍ غیازُ را ؽابهل های گازدد      ثیوبری ًبؽی اس یه هیىزٍة خبؿ ًیغت ثلىِ طی  ٍعیعی

ایي ًؾبى هی دّذ وِ ایاي فافت ثاِ طاَر ًغاجتبً      . ثذعت آهذ 26/0 ±. 03ب تحمیك پبراهتز ٍاریبًظ پلی صًی ثزاثز ث

اس طزفی . چزا وِ همذار ثزآٍرد ٍاریبًظ پلی صًی ًغجتبً پبییي اعت. سیبدی تَعط عَاهل غیز صًتیىی وٌتزل هی گزدد

ایي ثزآٍرد ًؾبى هی دّذ وِ اگز اًتخبة صًتیىی ثزای ثْجَد ففت ؽوبرػ عالَلْبی ثاذًی تٌْاب ثزاعابط     دیوز ، 

ثٌبثزایي لحاب  وازدى یاه    . پیؾزفت صًتیىی در عبل یب در ًغل ثغیبر پبییي خَاّذ ثَد, ٍاریبًظ پلی صًی ثٌب گزدد

جغتجَ ثازای  , رت ٍجَد داؽتي صى عوذُدر فَ. هٌجع صًتیىی هی تَاًذ ثبعج تغزیع فزآیٌذ پیؾزفت صًتیىی گزدد

داؽاتي   QTLهعمَل هی ًوبیذ ثازای اًجابم عوال     QTLپیذا ًوَدى صًوبّبی هَحز ثز ففبت ووی یب ثِ افطالح 
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ثاب اعاتفبدُ اس اطالعابت     2007ًؾبًوز ّبی صًتیىی ضزٍری هی ثبؽذ در هطب لعِ ای ثبگٌبتَى ٍ ّوىبراًؼ در عبل 

 ثاز ؽاوبرػ عالَلْبی ثاذًی در گبٍّابی ثازاى عاَیظ ایتبلیابیی ثزآهذًاذ          هاَحز  QTLپیًَذ ثبال در جغاتجَی  

هطبلعِ آًْب ًؾبى داد وِ طی  ًغجتب ٍعیعی اس وزٍهَسهْبی ًضاد یبد ؽاذُ رٍی ؽاوبرػ عالَلْبی     (.2007ثبگٌبتَ،)

زٍهاَسم  آًچِ وِ در هطبلعِ آًْب ثِ فَرت ًغجی هٌحقز ثِ فزد ثاَد یابفتي هىبًْابیی رٍی و   . ثذًی احز گذار ّغتٌذ

اّویت ایي هَضَ  در ایي اعت وِ در ایزاى ًیش هوىي اعت هىبى ّبی صًای  . ّبیی ثَد وِ لجال گشارػ ًؾذُ ثَدًذ

خبفی رٍی ففت ؽوبرػ علَلْبی ثذًی تبحیز ثوذارد وِ در عبیز ًضادّب یب حتی ًاضاد ّلؾاتبیي غیاز ایزاًای ًیاش      

ًتبیج حبفل اس ایي تحمیك ًؾبى هی دّاذ واِ   . ی ًوبیبًذدرًتیجِ یبفتي ایي صًوبُ ّب ضزٍری ه. گشارػ ًؾذُ ثبؽذ

چزا وِ احاز صى عواذُ در   . جغتجَ ثزای یبفتي ایٌوًَِ صًوبُ ّب در ًضاد ّلؾتبیي ایزاًی هی تَاًذ هٌتج ثِ ًتیجِ گزدد

 . آى تؾخیـ دادُ ؽذ
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Abstract 

 

The main purpose estimate of genetic polygenic, and make managerial reasonable decision 

regarding use of them in dairy farm not only for polygenic state but also for major gene. For 

somatic cells traits, first calf heifers were used. In order to remove the effects of remote data 

on the results of segregation analysis, remote data of each of the traits were removed by use 

of box plot method which is presented in SAS software. Mixed heredity model is applied for 

this purpose (assessment of genetic parameters). The mentioned model makes possible to 

observe a gene with major effect without molecular data. The mentioned model is executed 

in IBayes software. Genetic parameters were assessed by use of  Bayesian analysis and by 

help of Gibbs algorithm in shape of mentioned model. The obtained results showed that for 

somatic cell count trait, a gene with major effect is segregated 
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