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どوانぱح مدل های در وراﾅت پذばری و پارامترها بぱزی برآورد
どمばکر امぱد ،どنぱحس فاطمه جواهری┡، نぱلوفر

سمنان دانشگاه آمار گروه

┐ばا ｻاヰ┒د، └ﾂﾞﾞگ ばا └ﾂﾝوぱپ ┍ﾁ どوا┑┒د └あ ┕ﾂﾞ┒د どいぱﾂ┑ژ ケ〝ات ﾐﾝپا ┍ﾂغぱر┕ای ぱﾍوا┑ات، ┑ژاد اケالح ┍ズا┉バات ｺ┊اغ در چکぱده:
واﾂﾞｻگど ┕ای ┐ばا ヰو┑د. ┍دل ｻ┒دی ど┑واぱﾍ ┍دل ザﾝوﾁ ┈ぱ┉د ┐ぱ┎┕ └ｻ ┍ｻ どاヰ┒د، どいぱﾂ┑ژ واﾂﾞｻگど ┕ای دارای و ┑ﾂﾞぱ┒د ┈│ﾂﾞ┍ ┍ﾂغぱر┕ا
ｻرآورد ┍دل ┕ا ┐ばا ┈ぱ┊ﾎﾁ در ど┊ケا ا┕داف از どいば ┍ど گرد┑د. اضا｟└ ┍دل └ｻ どﾍالケا ارزش ド┒وان ｻا پ┒┖ان ┍ﾂغぱر┕ای ザﾝوﾁ ،どいぱﾂ┑ژ
どدگぱچぱپ ┈ぱ┉د └ｻ ┍│ا┉└ ┐ばا در ┍あ ど┒د. ぱｻان را どﾍالケا ارزش پ┒┖ان ┍ﾂغぱر ザﾝوﾁ ﾐﾝپا ┍ﾂغぱぱر پذばری ﾁغぱぱر درケد └あ ┍ｻ どاヰد وراثﾀ پذばری
┍ヰ どود. اﾂﾝ〝اده وراثﾀ پذばری ｻرآورد و ┍دل ﾜ┑اばوار ┍و┉〝└ ┕ای ｻرآورد ｻرای ぱｻزی ﾀ｠اぱ┕ر از どばا┎┒ﾂﾝدر デｻاﾁ ｻرای └ﾂﾞｻ ┈いヰ وﾉود ドدم و
└ｻ ┍ど گردد. پぱاده ﾝازی ،ﾀﾝا ﾁو┉د ┕┒گام ぱﾍوان وزن └ｻ ┍رｻوط └あ どバ━وا داده └ドو┎ﾊ┍ っば ｻرروی └バ┉اズ┍ ┍ورد ﾀ｠اぱ┕ر و ど┑واぱﾍ ┍دل
┍دل چ┖ار وراثﾀ پذばری، و پارا┍ﾂر┕ا ｻرآورد ｻرروی ﾁو┉د ﾝال ど｠ادヴﾁ ドا┍┈ اثر و ﾀぱﾞ┒ﾉ ﾀｻثا ドا┍┈ اثر ┍ادری، ドا┍┈ اثر どﾝررｻ ┍┒ظور

┍ヰ どود. ど｠رバ┍ ｺﾝا┒┍ ┍دل ا┑ﾎراف اジالع ど┒ばدل گز┍ ┍ぱバار ｻا و └ﾂ｠گر ┑ظر در ヰده ذあر ドوا┍┈ ｻدون و ｻا ┍ﾂ〝اوت
ぱｻزی ﾀ｠اぱ┕ر وراثﾀ پذばری، ،どﾍالケا ارزش ،ど┑واぱﾍ ┍دل کلぱدی: واژه های

.60G60 ،17D92 :(┢٠┡٠) どاضばر موضوع بندی كد

مقدمه ┡
┍دل ｻ┒دی └┊ぱﾝو ┐ばدｻ را └ﾂﾞﾞگ پاﾐﾝ ┕ای ┍ﾁ どوان └あ ┍ｻ どاヰ┒د آ┍اری ┍دل  ┕ای از گﾂﾞرده ای دا┍┒└ ヰا┍┈ └ﾂ｠اば ┌ぱ┎バﾁ どズﾑ ┍دل ┕ای
در ┍ヰ どود. ｻر━رار ارｼﾁاط どい┎あ ┍ﾂغぱر┕ای و ┍ヱا┕دات ┐ぱا┑گぱ┍ ┐ぱｻ ┑د، پぱو デｻاﾁ っば و ┍ヱا┕دات اﾂﾝ│الل ｟رض ｻا ┍دل ┕ا ┐ばا در あرد.
どばضا｠ どگﾂﾞｼ┎┕ ﾑوｻ └ヰ┒دی، از どヰا┑ どگﾂﾞｼ┎┕ ،どばضا｠ ┑وع از どگﾂﾞｼ┎┕ ┍ثال ｻرای دارد، وﾉود どگﾂﾞｼ┎┕ ┍ヱا┕دات ┐ぱｻ └あ どﾂ┉اﾍ
اضا｟└ ｻا ┑ظر ┍ورد どگﾂﾞｼ┎┕ و ┈ばدバﾁ どジرヰ اﾂﾝ│الل └ｻ └ﾂ｠اば ┌ぱ┎バﾁ どズﾑ ┍دل ┕ای ┍دل در اﾂﾝ│الل ヰرط ،どいぱﾂ┑ژ どگﾂﾞｼ┎┕ ばا و ど┑ز┍ا
どﾑرｻ در ┍ど گوば┒د. (GLMM) ┡ └ﾂ｠اば ┌ぱ┎バﾁ どズﾑ └ﾂﾒぱ┍آ ┍دل  ┍دل ┕ا ┐ばا └ｻ ┍ヰ どود. └ﾂ｠گر ┑ظر در ┍دل └ｻ پ┒┖ان ┍ﾂغぱر┕ای あردن
در ┍رغ ┌ﾒﾁ ﾁو┉ぱد ﾁو┉د، ┕┒گام دام وزن ┍ث┈ どﾁا〝ケ گذار┑د. ﾁأثぱر ぱジور و دام پرورش ｻر └あ ┍ｻ どاヰد どばر ┕اぱغﾂ┍ どﾝررｻ ┕دف ┍ズا┉バات
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┍ﾂغぱر┕ا ┑وع ┐ばا ┈ぱ┊ﾎﾁ ｻرای ┍ｻ どاヰ┒د. ど┍دا ド┊وم در ┍وردی ┍ズا┉バات └┊┎ﾉ از ... و ぱヰر ┍ぱزان ┍اぱあان، در ﾒﾁ┌ گذاری ポ┊ﾂﾒ┍ ┕〝ﾂ└ ┕ای
どばاﾝا┒ヰ ｻرای └あ ┍ｻ どاヰ┒د └ﾂ｠اば ┌ぱ┎バﾁ どズﾑ └ﾂﾒぱ┍آ ┍دل ┕ای あالس └ｻ ─┊バﾂ┍ ど┑واぱﾍ ┍دل ┕ای ┍ど گردد. اﾂﾝ〝اده ┢ ど┑واぱﾍ ┍دل ┕ای از
ぱﾍوا┑ات، ┑ژاد اケالح ┍ズا┉バات ｺ┊اغ در ┍ヰ どو┑د. اﾂﾝ〝اده ど┊┍اいﾁ どﾝا┒ヰ ﾀﾞばز و ぱﾍوا┑ات ┑ژاد اケالح در ケ〝ات どいぱﾂ┑ژ ｀ﾒｻ
どいぱﾂ┑ژ واﾂﾞｻگど ┕ای دارای و ┑ﾂﾞぱ┒د ┈│ﾂﾞ┍ ┍ﾂغぱر┕ا ┐ばا ｻاヰ┒د، └ﾂﾞﾞگ ばا └ﾂﾝوぱپ ┍ﾁ どوا┑┒د └あ ┕ﾂﾞ┒د どいぱﾂ┑ژ ケ〝ات ﾐﾝپا ┍ﾂغぱر┕ای
┍ﾂغぱر┕ای あردن اضا｟└ ｻا واﾂﾞｻگど ┕ا، ┐ばا ヰو┑د. ┍دل ｻ┒دی └ﾂ｠اば ┌ぱ┎バﾁ どズﾑ └ﾂﾒぱ┍آ ┍دل ┕ای ザﾝوﾁ ｻاばد ┈ぱ┉د ┐ぱ┎┕ └ｻ ┕ﾂﾞ┒د، どズぱﾎ┍ و
و ﾀｻثا اثرات どﾑرｻ ﾁاثぱر └バ┉اズ┍ ど┑واぱﾍ ┍دل ┕ای از ┕دف ┐ばراｻا┒ｻ گر｟ヰ ど┍ └ﾂو┑د. ┑ظر در ┍دل └ｻ ど｠ادヴﾁ اثرات ケورت └ｻ پ┒┖ان
┍دل ┕ا ┐ばا どﾝررｻ ｻرای ポ┊ﾂﾒ┍ آ┍اری اｼ┒ﾂﾝاط روش ┕ای ┍ｻ どاヰد. ぱﾍوا┑ات ┑ژاد اケالح └ｻ ┍رｻوط どいぱﾂ┑ژ ケ〝ات ｻرروی ど｠ادヴﾁ اثرات
どズﾑ ┍دل っば در را ど｠ادヴﾁ رگرぱﾝون ド┒وان ｻا ﾑاص ど┑واぱﾍ ┍دل っば از اﾂﾝ〝اده ｻار ┐ぱ┉او ｻرای (┡┩┩┤) اﾝچ〝ر .ﾀﾝا ヰده پヱぱ┒┖اد
どいぱﾂ┑ژ どｻاばارز ｻرای ヱあور┕ا اあثر در ┍バ┎وال あرد┑د. پヱぱ┒┖اد ぱヰری گاو┕ای どいぱﾂ┑ژ どｻاばارز ┍┒ظور └ｻ روزآز┍ون رあورد┕ای آ┑ا┉ぱز ｻرای
رگرぱﾝون آ┍اری روش از و ┍ヰ どود اﾂﾝ〝اده روزآز┍ون رあورد┕ای ┕┎ان ばا ぱヰری گاو┕ای └ｻ ┍رｻوط ┍ا┕ぱا┑└ رあورد┕ای از ぱヰری گاو┕ای
روز رあورد┕ای ｺ┊اغ اばران در ┐ばاﾂヱ┊┕ گاو┕ای どいぱﾂ┑ژ پارا┍ﾂر┕ای ｻرآورد ｻرای .((┢٠┡┡) どあوぱｻوあ) ┍ど گردد، اﾂﾝ〝اده ど┑واぱﾍ ど｠ادヴﾁ
どいぱﾂ┑ژ پارا┍ﾂر┕ای ぱｻزی ｻرآورد .((┢٠┡┢) ど┉و┊┖ｻ و (┢٠┡┤) ど┊ｼ│┍) ،ﾀﾝا ヰده └ﾂ｠گر あار └ｻ ど┑واぱﾍ ど｠ادヴﾁ رگرぱﾝون و آز┍ون
┍ورد どｼﾁرا┍ └┊ﾞ┊ﾝ どズﾑ ┍دل ┕ای ｻردن あ └ｻار └ｻ ┐ばاﾂヱ┊┕ گاو┕ای ｻرای و روزآز┍ون ┍دل ┕ای در (┢٠٠┡) ┕┎いاران و ﾉا┍روزいばا ザﾝوﾁ
(┢٠┡٠) ┐ﾞ┒ﾉ و اﾂヰ┒┊┒د و ┑┎ود┑د └バ┉اズ┍ ど┑واぱﾍ ど┒ﾝپوا ┍دل ┕ای ヴﾑوص در (┡┩┩┤) گぱا┑وال و ﾁ┎پ┊┎┐ .ﾀﾝا └ﾂ｠گر ━رار どﾝررｻ
ぱヰر ｀ばا｟زا پぱرا┍ون ﾑود └バ┉اズ┍ در (┡┩┩┨) ┌ぱﾝ あرد┑د. اﾂﾝ〝اده ど┑واぱﾍ ┍دل ┕ای └バ┉اズ┍ ｻرای ど｠وあار┍ どﾝگاو ど｠ادヴﾁ ┍ぱدان ┕ای از
┍دل ┕ای در ┑┎ود. اﾂﾝ〝اده ┍│ぱد どばا┎┒ﾂﾝدر ┌┎ぱﾞあا┍ ﾀ｠اぱ┕ر از ど｠ادヴﾁ اثرات └ｻ ┍رｻوط ﾜ┑اばوار ┍و┉〝└ ┕ای ｻرآورد ｻرای گاو، ﾀヰگو و
پارا┍ﾂر┕ا ｻرآورد آوردن ﾀﾝد └ｻ ،ﾐﾝپا ┍ﾂغぱر ｻودن どﾝاگاو┑ ┍وارد どﾑرｻ در و どズぱﾎ┍ و どいぱﾂ┑ژ پ┒┖ان ┍ﾂغぱر┕ای وﾉود ┈ぱ┉د └ｻ ど┑واぱﾍ
از ┍│ا┉└ ┐ばا در گردد. اﾂﾝ〝اده ヰو┑ده いﾁرار ا┉گورﾂば┌ ┕ای از ｻاばد و ﾀﾞぱ┑ ا┍いان پذばر どﾂﾍرا └ｻ どばا┎┒ﾂﾝدر ┌┎ぱﾞあا┍ ┍バ┎ول روش ┕ای از
ｻرآورد┕ای ﾀばا┖┑ در و ┍دل پارا┍ﾂر┕ای ぱｻزی ｻرآورد آوردن ﾀﾝد └ｻ ｻرای ﾜگ┒ぱﾂﾝا┕ ﾜぱ┊روپﾂ┍ و گｼぱز ا┉گورﾂば┌ ┕ای و ぱｻزی ﾀ｠اぱ┕ر
در ┍ヰ どود. └ﾂﾑپردا ど┑واぱﾍ ┍دل ┕ای ど｠رバ┍ └ｻ دو ｀ﾒｻ در اﾂｻدا └あ ﾀﾝا ケورت ┐ばا └ｻ ┍│ا┉└ ﾝاﾂﾑار .ﾀﾝا ヰده اﾂﾝ〝اده وراثﾀ پذばری

┍ど گردد. پぱاده ﾝازی داده └ドو┎ﾊ┍ っば ｻرروی روش و ┍دل ا┑ﾂ┖ا در و ぱｻان ど┑واぱﾍ ┍دل ┕ای ぱｻزی ┈ぱ┊ﾎﾁ ﾝوم ｀ﾒｻ

どوانぱح مدل ┢
─┊バﾂ┍ (┡┩┨┩) ┑┊در و ┍あ っال ─ｼジ yi デばوزﾁ ｻاヰد، どﾝررｻ ┍ورد どいぱﾂ┑ژ ﾀ〝ケ ┍ヱا┕دات ｻردار y = (y┡, ..., ynd

)T ぱ┒あد ｟رض
┐ぱا┑گぱ┍ └ﾂ｠اば ┌ぱ┎バﾁ どズﾑ └ﾂﾒぱ┍آ ┍دل ┕ای ポばرバﾁ ─ｻاズ┍ ┍ｻ どاヰد. µi = E(yi) آن ┐ぱا┑گぱ┍ و ┍ヰ どود └ﾂ｠گر ┑ظر در ┑┎ايي ﾑا┑واده └ｻ
┣どヴﾒヰ どズぱﾎ┍ اثرات └ｻ ┍رｻوط ど｠ادヴﾁ اثرات ،どい┎あ ┍ﾂغぱر┕ای └ｻ ┍رｻوط ﾀｻثا اثرات ｻا g(·) ┍バ┊وم پぱو┑د デｻاﾁ っば ザﾝوﾁ ┍ヱا┕دات

ケورت └ｻ ┕ﾂﾞ┒د، ┥ どヱばا｟زا どいぱﾂ┑ژ اثرات ぱｻان گر └あ ┤ どﾍالケا ارزش ┍│ادばر و

ηi = zT
i β + ui + εi, ui ∼ N(٠, σ┢

u), εi ∼ N(٠, σ┢
e) (┡.┢)

┢Animal models

┣Individual environmental effects

┤Breeding value

┥Additive genetic effects
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εi ام، ی ｟رد どﾍالケا ارزش ui ،ﾀｻثا اثرات β = (β٠, β┡, · · · , βnj) ،どズﾑ پヱぱگوی g(µi) = ηi آن در └あ ┍ど گردد، ザｼﾁر┍
┐ﾂ｠گر ┑ظر در ｻرای آن اول ヴ┒ドر └あ ┕ﾂﾞ┒د ﾀｻثا اثرات └ｻ ┍رｻوط どい┎あ ┍ﾂغぱر┕ای (nj + ┡)× ┡ ｻاバｻد ｻردار zi و ど｠ادヴﾁ ｻا━ぱ┎ا┑ده
どﾍالケا ارزش ｻا ┍ヰ どو┑د └ﾂﾑا┒ヰ どヱばا｟زا どいぱﾂ┑ژ اثرات ｻا └あ どいぱﾂ┑ژ ど｠ادヴﾁ اثرات ┐ばراｻا┒ｻ ┍ヰ どود ┍┒ظور ┍دل در ┍ｼدأ از ドرض
پارا┍ﾂر┕ای .ﾀﾝا ヰده ┍دل وارد (ϵi) どﾝگاو ど｠ادヴﾁ ｻا━ぱ┎ا┑ده └┊┎ﾉ ｻا ど｠ادヴﾁ اثرات ﾝاばر و どズぱﾎ┍ ど｠ادヴﾁ اثرات و (ui) どﾝگاو
└ケالﾑ π(y,u|θ) = π(y|u,β, σ┢

e)π(u|σ
┢
u) ケورت └ｻ ど┑واぱﾍ ┍دل ┍ؤ┉〝└ ┕ای و θ = (βT , σ┢

u, σ
┢
e)

T از ｼドارﾁ┒د ┍دل
ｻا ｻراｻر ا┑ﾂگرال バｻد و ┑دارد ﾂﾞｻ└ ای ┈いヰ └あ ┍ｻ どاヰد L(θ;y) = ∫

∏nd

i=┡ π(yi|ui, σ
┢
e ,β)π(u|σ

┢
u) どばا┎┒ﾂﾝدر デｻاﾁ ┍ヰ どو┑د.

┍ｻ どاヰد. バｻدی چ┒د ا┑ﾂگرال ┕ای ドددی ┈ﾍ └ｻ ┑ぱاز どばا┎┒ﾂﾝدر ┌┎ぱﾞあا┍ روش از اﾂﾝ〝اده ｻرای ┍ｻ どاヰد. どいぱﾂ┑ژ پ┒┖ان ┍ﾂغぱر┕ای バﾁداد
デｻاﾁ っば پぱو┑د デｻاﾁ اケ ┐ばورت در .ﾀﾝا yi ∼ N(µi, σ

┢
e) どﾝگاو ﾐﾝپا ｻا ど┑واぱﾍ ┍دل ┕ای ،ど┑واぱﾍ ┍دل ┕ای از ﾝاده ﾀ┉اﾍ っば

┍ヰ どود. ا┑دازه گぱری ا｟راد ｻرای ｻار چ┒د ﾀ〝ケ っば ど┑واぱﾍ ┍دل ┕ای └ｻ ┍رｻوط ┍ズا┉バات どﾑرｻ در ┍バ┎وال ┍ヰ どود. ｟رض ηi = µi ど┑ا┎┕
どズぱﾎ┍ و どヱばا｟زا っぱﾂ┑ژ وارばا┑ﾜ ┕ای چون ┍ど گردد. اﾂﾝ〝اده روزآز┍ون ┍دل ┕ای از ぱヰری گاو┕ای どいぱﾂ┑ژ どｻاばارز در ┍ثال ド┒وان └ｻ
ﾁ〝اوت ┕ای و ﾁغぱぱرات └あ ┍ヰ どود، اﾂﾝ〝اده ┍ذあور وارばا┑ﾜ ┕ای ┑ﾀｼﾞ ┕ای در ﾁ〝اوت از ﾁغぱぱرات، دادن ┑ヱان ｻرای ┉ذا ┍ｻ どاヰ┒د، ┍ﾂ〝اوت
┐ぱｻ ﾁ〝اوت ┕ا و ┍ヰ どو┑د ﾜいバ┒┍ وراثﾀ پذばری ┍│ادばر در ┑ﾀｼﾞ ┕ا ┐ばا و ┍ど د┕د ┑ヱان ポ┊ﾂﾒ┍ ｻ ┌ぱﾞ│ﾁ┒دی ┕ای در را ﾜ┑اばوار ┍و┉〝└ ┕ای
ﾀﾝد └ｻ h┢ =

σ┢
u

σ┢
u+σ┢

e
└ズｻرا از وراثﾀ پذばری どﾝگاو ど┑واぱﾍ ┍دل در ┍ヰ どود. カﾒヱ┍ (ザぱﾎ┍ چ┒د در ﾀ〝ケ っば) ポ┊ﾂﾒ┍ ケ〝ات

┍ｻ どاヰد. どپぱﾁو┒｠ ﾜ┑اばوار ｻا ｺﾝا┒ﾂ┍ └あ ┍ど آばد،
ﾐﾝپا ｻرروی ┍ادر どズぱﾎ┍ اثرات ┍ث┈ دばگر ┍وثر اثرات ﾁاثぱر ﾂｻوان اگر └あ داده ا┑د ┑ヱان ど┑واぱﾍ ┍دل ┕ای پぱرا┍ون ┍ズا┉バات از ぱﾞｻاری در

ど┑واぱﾍ ┍دل ケورت ┐ばا در ｻرﾑوردار┑د. ﾂヱぱｻری ﾀ━د از ﾈばاﾂ┑ あرد، اضا｟└ ┍دل └ｻ و どばاﾝا┒ヰ را ﾜ┑اばوار ┍و┉〝└ ┕ای و

ηi = zT
i β + ui + pei + εi, ui ∼ N(٠, σ┢

u), εi ∼ N(٠, σ┢
e) (┢.┢)

┈いヰ └ｻ ┍دل ﾜ┑اばووارあ-ﾜ┑اばوار ﾜばرﾁا┍ ケورت ┐ばا در .ﾀﾝا ┍ادری ど┎دائ どズぱﾎ┍ اثر pei آن در └あ ┍ヰ どود، ぱｻان

Σ =













σ┢
uA ٠ ٠
٠ σ┢

peI ٠
٠ ٠ σ┢

eI













あد ど┒バば ﾊヰره ┑ا┍└ ｻراﾝاس ┍バ┎وال └あ ┍ｻ どاヰد ┦ ﾑوヱばا┑دوی ﾜばرﾁا┍ っば A و どヱばا｟زا っぱﾂ┑ژ ﾜ┑اばوار ┍و┉〝└ σ┢
u آن در └あ ،ﾀﾝا

ﾜ┑اばوار ┍و┉〝└ σ┢
e و ┍ادری ど┎دائ どズぱﾎ┍ اثرات ﾜ┑اばوار ┍و┉〝└ σ┢

pe ،ど┑ا┎┕ ﾜばرﾁا┍ I ┍ヰ どود. └ﾂﾑاﾝ ぱﾍوان あد و ┍ادر あد پدر،
h┢ =

σ┢
u

σ┢
u+σ┢

e+σ┢
pe

└ズｻرا از وراثﾀ پذばری ｻاヰد どﾝگاو (┢.┢) ど┑واぱﾍ ┍دل در ﾐﾝپا ┍ﾂغぱر デばوزﾁ └あ どﾁورケ در ┕ﾂﾞ┒د. ど｠ادヴﾁ ズﾑای
┍ヰ どود. └ﾂﾑپردا ど┑واぱﾍ ┍دل ぱｻزی ┈ぱ┊ﾎﾁ └ｻ バｻد ｀ﾒｻ در ┍ど آばد. ﾀﾝد └ｻ

بぱزی どوانぱح مدل ┣
اジالドات اﾒﾂﾝراج ヰو┑د. اぱﾂﾑار ┍دل پارا┍ﾂر┕ای ｻرای どばا┕ ┐ぱヱぱپ ﾁا ﾀﾝا ┑ぱاز ،ど┑واぱﾍ ┍دل ┕ای ｻرای ぱｻزی ┈ぱ┊ﾎﾁ っば ارائ└ ｻ└ ┍┒ظور
اジالドات ばا و ﾀﾝا ┈いヱ┍ ┐ぱヱぱپ デばوزﾁ ┐ぱぱバﾁ └あ ど┍گا┒┕ .ﾀﾝا ど┊いヱ┍ あار ┍バ┎وال デばوزﾁ っば ｺ┉غا در آن ｟ر┍ول ｻ┒دی و ┐ぱヱぱپ ┍ورد در

┦Relationship matrix

249 ど┎ばرあ،ど┒ぱﾞﾍ،وا┕ریﾉ

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


┍ど گذار┑د. اぱﾂﾑار در ┐ぱヱぱپ از どあا┑د اジالドات └あ رﾝا┑د ا┑ﾊام └ｻ どばا┕ ┐ぱヱぱپ ا┑ﾒﾂاب ｻا را ┈ぱ┊ﾎﾁ ┍ﾁ どوان ،ﾀﾝا ﾀﾝد در ┐ぱヱぱپ از どあا┑د
ｻزرگ ﾜ┑اばوار ｻا ┑ر┍ال β ｻردار ｻرای ┐ぱヱぱپ デばوزﾁ ┍ヰ どو┑د. └ﾂ｠گر ┑ظر در ど｠ادヴﾁ اثرات ド┒وان └ｻ پارا┍ﾂر┕ا ﾁ┎ام ぱｻزی چارچوب در
┈いヰ └ｻ ┑ر┍ال デばوزﾁ ｻا ┍ا┑ده ど━اｻ اثرات .ﾀﾝا ど┑ا┎┕ ﾜばرﾁا┍ I آن در └あ ┍ヰ どود، ｟رض β ∼ N(٠, σβ

┢I) ケورت └ｻ ┍バ┊وم
N(٠, σ┢

peI) ┑ر┍ال デばوزﾁ ┐ﾂ｠گر ┑ظر در ｻا و ど｠ادヴﾁ اثرات ﾜ┑اばوار σ┢
e آن در └あ ┍ヰ どو┑د، └ﾂ｠گر ┑ظر در ε ∼ N(٠, σe

┢I)

┈いヰ └ｻ どﾝگاو どﾍالケا ارزش پ┒┖ان ど｠ادヴﾁ ┍ﾂغぱر .ﾀﾝا どズぱﾎ┍ اثرات ﾜ┑اばوار σ┢
pe ┍ادری どズぱﾎ┍ ど┎دائ ど｠ادヴﾁ اثرات ｻرای

┐ﾞ┑ورﾝ) ،ﾀﾝا どヱばا｟زا っぱﾂ┑ژ ﾜ┑اばوار σ┢
u و ﾑوヱばاو┑دی ﾜばرﾁا┍ A آن در └あ ┍ど گردد، ｟رض u|A, σu

┢ ∼ N(٠٠٠, σu
┢A)

┍バ┎وال و ┍ｻ どاヰد ┍ادر あد و پدر あد ぱﾍوان، あد └ｻ ┑ぱاز ﾑوヱばاو┑دی ﾜばرﾁا┍ آوردن ﾀﾝد └ｻ ｻرای ヰد اヰاره ┈ｼ━ در └あ ┕┎ان ジور .((┢٠٠┢)
u = {u┡, . . . , unp} ケورت └ｻ どﾍالケا ارزش ｻردار ど┒バば ،ﾀﾝا ┑ぱاز ┍ورد ヰده ┍ヱا┕ده داده ┕ای └ｻ ﾀｼﾞ┑ ﾂヱぱｻری ぱﾍوان バﾁداد
｟رض ｻا ┍ど گردد. ｟رض گا┍ا ┍バ┎وال (σ┢

u, σ
┢
e) ┕ا پارا┍ﾂر اｻر ｻرای ┐ぱヱぱپ デばوزﾁ ┍ｻ どاヰد. nd ≤ np └あ ジوری └ｻ ┍ヰ どود، ｟رض

ﾁوام ┐ぱヱぱپ デばوزﾁ پぱヱぱ┐ ┕ا، اﾂﾝ│الل

π(θ) = π(β, σ┢
e , σ

┢
u, σ

┢
pe) = π(β)π(σ┢

e)π(σ
┢
u)π(σ

┢
pe)

ｻا ｺﾝا┒ﾂ┍ ┐ぱﾞپ デばوزﾁ ┉ذا ┍ヰ どود. ┈ケاﾍ

π(u,β, σ┢
u, σ

┢
e , σ

┢
pe|y) = π(y|u,β, σ┢

e) · π(u|σ
┢
u) · π(β) · π(σ

┢
e) · π(σ

┢
u)

└ｻ ｻرای ┍ヰ どود. اﾂﾝ〝اده ┐ぱﾞپ デばوزﾁ از ┑┎و┑└ ﾁو┉ぱد ｻرای MCMC روش ┕ای از ┐ばراｻا┒ｻ .ﾀﾝا پぱچぱده ای ┈いヰ دارای └あ ヰد، ﾑوا┕د
ケورت └ｻ ┕ا پارا┍ﾂر ｻرای あا┍┈ どジرヰ デばوزﾁ .ﾀﾝا ┑ぱاز ┍ورد پارا┍ﾂر┕ا あا┍┈ どジرヰ デばوزﾁ گｼぱز ┌ﾂばا┉گور گぱری あار

π(β|y,u, σ┢
e , σ

┢
u, σ

┢
pe) ∝ π(y|u,β, σ┢

e , σ
┢
pe) · π(β),

π(σ┢
u|y,u,β, σ

┢
e , σ

┢
pe) ∝ π(u|σ┢

u)π(σ
┢
u),

π(σ┢
e |y,u,β, σ

┢
u, σ

┢
pe) ∝ π(y|u,β, σ┢

e , σ
┢
pe)π(σ

┢
e),

π(σ┢
pe|y,u,β, σ

┢
u, σ

┢
e) ∝ π(y|u,β, σ┢

e , σ
┢
pe)π(σ

┢
pe),

ケورت └ｻ いばدばگر └ｻ ┍و┉〝└ ┕ا どگﾂﾞｻوا ┈ぱ┉د └ｻ u ｻردار ┍ؤ┉〝└ ┕ر ｻرای あا┍┈ どジرヰ デばوزﾁ ┍ヰ どو┑د. ┈ぱいヱﾁ

π(ui|u−i,y,β, σ
┢
u, σ

┢
e , σ

┢
pe) ∝ π(y|u,β, σ┢

e , σ
┢
pe)π(ui|u−i, σ

┢
u), i = ┡, . . . , nd,

ﾁوزデば ┕ای از どケاﾑ ┈いヰ دارای ヰده ┈ぱいヱﾁ あا┍┈ どジرヰ ﾁوزデば ┕ای ┍ｻ どاヰد. u
−i = {u┡, . . . , ui−┡, ui+┡, . . . , und

} آن در └あ
ｻرای پارا┍ﾂر┕ا، ｻرآورد آوردن ﾀﾝد └ｻ از ﾜپ ┍ヰ どود. اﾂﾝ〝اده ┕ぱﾂﾞگز ﾜぱ┉روپوﾂ┍ ┌ﾂばا┉گور از ┑┎و┑└ ﾁو┉ぱد ｻرای و ┑ﾂﾞぱ┒د ヰده └ﾂﾑا┒ヰ

ケورت └ｻ پヱぱگو デばوزﾁ از را ｟رد آن ｻرای どﾍالケا ارزش پ┒┖ان ┍ﾂغぱر ｻاばد اﾂｻدا ﾉدばد ｟رد ｻرای ﾐﾝپا ぱｻزی どばگوヱぱپ

π(u٠|y) =
∫

π(u٠|u, σ┢
u)π(u,β, σ

┢
u, σ

┢
e |y)dudβdσ

┢
udσ

┢
e

ﾉدばد ｟رد ｻرای ﾐﾝپا ┍ﾂغぱر ┍│دار どばگوヱぱپ ｻرای π(y٠|y) =
∫

u٠ π(y٠|u٠)π(u٠|y)du٠ پヱぱگوی デばوزﾁ از ﾜپﾝ و あرد └ｼﾝاﾎ┍
┑┎ود. اﾂﾝ〝اده
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مﾆال ۴

ﾁو┉د وزن どﾝررｻ └ｻ ┍رｻوط داده └ドو┎ﾊ┍ ┐ばا ┍ど گぱر┑د. ━رار どﾝررｻ ┍ورد どバ━وا داده └ドو┎ﾊ┍ っば در ど┉و┎バ┍ ぱｻزی روش ┍ثال ┐ばا در
ｻرای پدر あد ┍ادر، あد ぱﾍوان، あد ┍ｻ どاヰد. カﾒヱ┍ ﾁو┉د ﾝال و ぱﾍوان ﾀぱﾞ┒ﾉ ﾁو┉د وزن ｻر ドالوه و ﾀﾝا ぱﾍوان nd = ┡٠┨┤ ｻرای
ど┑واぱﾍ ┍دل چ┖ار ┍ど گردد. اﾂﾝ〝اده ﾑوヱばاو┑دی ﾜばرﾁا┍ ﾁو┉ぱد و ┑ا┍└ ﾊヰره اﾊばاد ｻرای └あ ┍ｻ どاヰد، دﾂﾝرس در ぱﾍوان nP = ┡┣٠┩
┍ヰ どود └ﾂ｠گر ┑ظر در داده └ドو┎ﾊ┍ ┐ばا ┈ぱ┊ﾎﾁ ｻرای ど┑واぱﾍ ┍دل چ┖ار ｻرازش از ﾜپ و ┍ヰ どود └ﾂ｠گر ┑ظر در داده └ドو┎ﾊ┍ ┐ばا ┈ぱ┊ﾎﾁ ｻرای

ケورت └ｻ .

M┡ : yi = β٠ + ui + ϵi , i = ┡, . . . ,┡٠┨┤,
M┢ : yi = β٠ + β┡(sex)i + ui + ϵi,

M┣ : yi = β٠ + β┡(sex)i + (Byear)i + ui + ϵi,

M┤ : yi = β٠ + β┡(sex)i + ui + (Byear)i + (mother)i + ϵi.

اول ┍دل └ｻ دوم، ┍دل در ┍ｻ どاヰد. امی ぱﾍوان وزن yi و امی ｟رد どﾍالケا ارزش ui و ﾀﾝا ┑ヱده وارد ﾀｻثا اثر اول ど┑واぱﾍ ┍دل در
چ┖ارم ┍دل در ┍ヰ どود. اضا｟└ دوم ┍دل └ｻ ど｠ادヴﾁ اثر ケورت └ｻ ﾁو┉دن نﾝال اثر ﾝوم، ┍دل در ┍ど گردد. اضا｟└ نﾀぱﾞ┒ﾉن ﾀｻثا اثر
ｻرگزばده ┍دل ا┑ﾒﾂاب ┍ぱバار っば ｻا ｺﾝا┒┍ ┍دل ┍دل، چ┖ار ｻرازش از ﾜپ .ﾀﾝا ヰده ا｟زوده ﾝوم ┍دل └ｻ ┑ぱز ┍ادرن نあد ど｠ادヴﾁ اثر
ｻرای ┍ヰ どود. └ﾂﾑپردا ┍دل چ┖ار ┈ぱ┊ﾎﾁ └ｻ ど┉و┎バ┍ ぱｻز ﾀ｠اぱ┕ر از ┍ど گردد. ا┑ﾊام ヰده ا┑ﾒﾂاب ┍دل روی ｻر ｻررどﾝ ┕ا ادا┍└ و ┍ヰ どود
いﾁرار ┥٠٠٠٠ ｻا MCMC ┌ﾂばا┉گور اﾉرای ｻا .ﾀﾝا ヰده اﾂﾝ〝اده R-MCMCglmm ا｟زاری ┑رم └ﾂﾞｻ و R ا｟زار ┑رم از ┍┒ظور ┐ばا
ど┉چگا デｻاﾁ ┍د ، ﾝوم و اول،دوم چارک ｻرآورد┕ا، ┍ぱバار ا┑ﾎراف پارا┍ﾂر)، ┐ぱﾞپ ﾍاぱヰ└ ای ど┉چگا デｻاﾁ ┐ぱا┑گぱ┍) پارا┍ﾂر┕ا ぱｻزی ｻرآورد
┍ズا┉バات در HPD ｻاور ┈ｻا━ └ドو┎ﾊ┍ .ﾀﾝا ヰده ارائ└ ┡ ﾉداول در ┍دل پارا┍ﾂر┕ای ｻرای ┧HPD ｻاور ┈ｻا━ └ドو┎ﾊ┍ و ┐ぱﾞپ ﾍاぱヰ└ ای
را ┍│دار ┐ばرﾂヱぱｻ ┡ − α ﾌズﾝ در پارا┍ﾂر ┐ぱﾞپ ど┉چگا デｻاﾁ └あ ｟اケ┊└ ای └ｼﾝاﾎ┍ └ｻ آن در └あ ﾀﾝا ┍ﾊ┎وド└ ای و ┍ど گردد └ｼﾝاﾎ┍ ぱｻزی
ヰد. ﾑوا┕د α┡ = α┢ = α┢ ど┒バば ｻراｻر دم ┕ای ｻا └┊ケا｠ ｻاヰد ┍ﾂ│ارن ┐ぱﾞپ デばوزﾁ └あ どﾁورケ در α = α┡ + α┢ └あ ジوری └ｻ دارد
اثر ،ど｠ادヴﾁ ｻا━ぱ┎ا┑ده ぱﾍوان، どﾍالケا ارزش ど｠ادヴﾁ اثرات └ｻ ┍رｻوط ﾜ┑اばوار ┍و┉〝└ ┕ای ｺぱﾁرﾁ └ｻ σ┢

m و σ┢
By ،σ┢

e ،σ┢
u ﾉدول در

ザﾝوﾁ ┍ぱバار ┐ばا ┍ヰ どود. اﾂﾝ〝اده ┨ DIC ┍دل ا┑ﾒﾂاب ┍ぱバار از ｺﾝا┒┍ ┍دل ا┑ﾒﾂاب ｻرای ┍ｻ どاヰ┒د. ┍ادری اثر و ﾁو┉د ﾝال ど｠ادヴﾁ
در └あ ┍ヰ どود ポばرバﾁ DIC = D̄(θ) + PD = D(θ̄) + ┢PD ケورت └ｻ و ﾀﾝا ヰده ど｠رバ┍ (┢٠٠┢) ┕┎いاران و ┕اﾁر اヰپぱگ┈
バﾁداد PD ┍ど د┕د. ┑ヱان را ┍دل どدگぱچぱپ ┍ぱزان PD و ┍あ ど┒د ぱｻان را ┍دل ｻرازش ┍ぱزان └あ ┍ｻ どاヰد ど｠راﾎ┑ا ┐ぱﾞپ ┐ぱا┑گぱ┍ D̄(θ) آن
ド┒وان └ｻ دارد را DIC ┐ばرﾂ┎あ └あ ど┉د┍ ┍ｻ どاヰد. PD = D̄(θ) −D(θ̄) ｻا ｻراｻر آن ┍│دار └あ ┍ヰ どود ┑ا┍ぱده ┍دل ┍ؤثر پارا┍ﾂر┕ای
└ｻ ┣┣┢┨/┨┢┩ و ┣┥┦┩/┩┦ ،┣┧٠┢/┥┢┩ ،┣┩┢┩/┡┤┨ ┍دل چ┖ار ｻرای ｺぱﾁرﾁ └ｻ DIC ┍│ادばر .┌ぱ┒あ ど┍ ا┑ﾒﾂاب ┍دل ┐ばرﾂ┖ｻ

گردばد. ا┑ﾒﾂاب ｺﾝا┒┍ ┍دل ド┒وان └ｻ چ┖ارم ┍دل DIC ┍│ادばر └ｻ └ﾉوﾁ ｻا آ┍د. ﾀﾝد
ﾜ┑اばوار ┍و┉〝└ ┕ای ﾝاばر ﾁاثぱر ┐ぱ┒چ┎┕ گردばد. └ｼﾝاﾎ┍ h┢

u =
σ┢
u

σ┢
u+σ┢

e+σ┢
m+σ┢

By

└ズｻرا از ┌ぱ│ﾂﾞ┍ پذばری ﾀوراث ،┤ ど┑واぱﾍ ┍دل ｻرای

┧Highest posterior density credible interval

┨Deviance information criterion
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ザｻروا از اﾂﾝ〝اده ｻا ┈あ ﾜ┑اばوار ｻر

h┢
e =

σ┢
e

σ┢
u + σ┢

e + σ┢
m + σ┢

By

, h┢
m =

σ┢
m

σ┢
u + σ┢

e + σ┢
m + σ┢

By

, h┢
By =

σ┢
By

σ┢
u + σ┢

e + σ┢
m + σ┢

By

گردばده ارائ└ ┢ ﾉدول در ど┉و┎バ┍ ぱｻزی ﾀ｠اぱ┕ر ｻراﾝاس ｻرآورد چارک ┕ای و ┍ぱバار ا┑ﾎراف ┢h┕ا، ｻرآورد ﾈばاﾂ┑ گر｟ﾂ┒د. ━رار どﾝررｻ ┍ورد
└あ ど┉اﾍ در ┍ヰ どود ぱｻان どﾍالケا ارزش ┍ﾂغぱر ザﾝوﾁ ぱﾍوان وزن ﾁغぱぱرپذばری از درケد ┣┨ ﾍدود └あ ┍ど ┕د ┑ヱان h┢

u = ٠/┣┨┡ .ﾀﾝا
ｺ┊ズ┍ ┐ばا ぱｻا ن گر └あ ﾀﾝا درケد ┢┧ ど｠ادヴﾁ ズﾑای ｻرای و درケد ┡┩ ﾍدود ┍ادری اثر ｻرای درケد، ┡┦ ぱﾍوان ﾁو┉د ﾝال ｻرای ┍│دار ┐ばا
اぱ┎ジ┒ان └┊ケا｠ دار┑د. اثرات ﾝاばر └ｻ ﾀｼﾞ┑ ぱﾍوان وزن روی را ﾁاثぱر ┐ばرﾁ ┌あ ﾁو┉د ﾝال و ﾁاثぱر ┐ばرﾁ ｀ぱｻ دام どﾍالケا ارزش └あ ﾀﾝا
┥┡ ﾍدود ﾍداあثر و درケد ┣┣ ﾍدود ﾍدا━┈ └あ ┍ど د┕د ┑ヱان └あ ﾀﾝا (٠┥/٠,┩┢┣/٠┥) ｻراｻر ┌ぱ│ﾂﾞ┍ وراثﾀ پذばری ｻرای درケد ┩┥

.ﾀﾝا ぱｻان ┈ｻا━ ٠/٠┥ ┍ど┒バ داری ﾌズﾝ در دام どﾍالケا ارزش ザﾝوﾁ وراثﾀ پذばری از درケد

پارا┍ﾂر┕ای چارک ┕ای ┍ぱバار، ا┑ﾎراف ،(┐ぱﾞپ ﾍاぱヰ┖ای ど┉چگا ┐ぱا┑گぱ┍) ぱｻزی (ｻرآورد ┍دل چ┖ار ど┉و┎バ┍ ぱｻزی ┈ぱ┊ﾎﾁ ﾈばاﾂ┑ :┡ ﾉدول
درケد). ┩┥ ｻاور ┈ｻا━ └ドو┎ﾊ┍ و ┐ぱﾞپ ﾍاぱヰ└ ای ど┉چگا ┍د ، ┍دل

HPD ｻاور ┈ｻا━ └ドو┎ﾊ┍ چارک ┕ا

ｻاال あران ┐ぱばپا あران ┍د ﾝوم چارک دوم چارک اول چارک ┍ぱバار ا┑ﾎراف ｻرآورد پارا┍ﾂر

اول ┍دل ﾈばاﾂ┑

┤/┥┨┡ ┢/┢٠┩ ┣/┡┩┥ ┤/┤┧┢ ┣/┣┨┤ ┣/٠٠┥ ٠/┦┡┣┢ ┣/┤┢┥ σ┢
u

┤/┨٠┩ ┢/┨┧┡ ┣/┧┧┤ ┤/┦┩┣ ┣/┨┢┡ ┣/┤┨┧ ٠┥/٠┧ ┣/┨┣┥ σ┢
e

دوم ┍دل ﾈばاﾂ┑

┢/┥┡┩ ┡/┨┨┩ ┢/┢┤┤ ┢/┤┦┩ ┢/┢٠┨ ┢/┡٠┣ ٠/┡┦┢ ┢/┢٠┩ β┡
┤/٠┤┨ ┢/٠┦┥ ┣/٠┢┨ ┣/┤┣┦ ┢/┦┩┢ ┢/┤┡┦ ٠/┤┣┢ ┢/┧٠┩ σ┢

u

┣/┧┥┨ ┢/┡┩┦ ┢/┨┥┤ ┣/┦٠┧ ┢/┩┣┤ ┢/┦┦┣ ٠/┣┩┩ ┢/┩┤٠ σ┢
e

ﾝوم ┍دل ﾈばاﾂ┑

┢/┢┩┩ ┡/┦┦┦ ┡/┩┧┧ ┢/┢┤┨ ┡/┩┧┧ ┡/┨┧٠ ٠/┡┥┩ ┡/┩┧┨ β┡
┣/┥┣┥ ┡/┩┤┢ ┢/┦┣┤ ┣/┤┢┢ ┢/┧┢┥ ┢/┤┤┧ ٠┡┤/٠┦ ┢/┧┣┢ σ┢

u

┢/┩┤٠ ┡/┧٠┢ ┢/┣┡┣ ┢/┨┤┢ ┢/┢┩┦ ┢/٠┩┡ ٠/┣┡┨ ┢/┣┡┢ σ┢
e

┡/┦┥┣ ٠/┥┢┥ ٠/┨┦┥ ┡/┥┨┥ ٠/┩┦┤ ٠/┧┩┦ ٠┣/٠┣ ┡/٠┡┢ σ┢
By

چ┖ارم ┍دل ﾈばاﾂ┑

┢/┢┦┣ ┡/┦┦┣ ┡/┩┧┤ ┢/┢┡┩ ┡/┩┧┧ ┡/┨┦┧ ٠/┡┥┢ ┡/┩┦٠ β┡
┣/┢┥┩ ┡/┣┡┨ ┢/┣٠┥ ┣/┡┡┧ ┢/┢┦┦ ┡/┩┣┢ ٠٠┥/٠ ┢/┣┡┧ σ┢

u

┢/┤┡٠ ٠/┩┦┣ ┡/┥┥┣ ┢/┢┧┢ ┡/┦┥┦ ┡/┤٠┨ ٠/┣┧┣ ┡/┦┣┣ σ┢
e

┡/┥┤┢ ٠/┤┧┢ ٠/┩┢┩ ┡/┥┡┣ ٠/┩┢┨ ٠/┧┦┥ ٠/┢┩┦ ٠/┩┨┤ σ┢
By

┡/┦┡٠ ٠┧/٠┢ ┡/┡┥┢ ┡/┥┣┩ ┡/┡┣┣ ٠/┩┧┩ ٠/┢┣┤ ┡/┡┤┡ σ┢
m

چارک ┕ا) و ┍ぱバار ا┑ﾎراف ぱｻزی، (ｻرآورد ┤ ┍دل وراثﾀ پذばری ا┑واع ど┉و┎バ┍ ぱｻزی ｻرآورد :┢ ﾉدول
چ┒دک ┕ا ┍ぱバار ا┑ﾎراف ┐ぱا┑گぱ┍ پارا┍ﾂر

٠/┩┧┥ ٠/┥ ٠/٠┢┥
٠┥/٠┥ ٠/┣┨┢ ٠/┣┢┩ ٠/٠┧┨ ٠/┣┨┡ h┢

u

٠/┢┥┢ ٠/┡┨┦ ٠/┡┦┣ ٠/٠┣┦ ٠/┡┨┨ h┢
m

٠/┢┣┤ ٠/┡┥┥ ٠/┡┣┡ ٠/٠┤┡ ٠┦┡/٠ h┢
By

٠/┣┨┥ ٠/┢┦┧ ٠/┢┢┤ ٠/٠┦┧ ٠/┢┧┡ h┢
e
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نتぱجه گぱری و ﾄبح
ﾉزو ┍دل ┕ا ┐ばا ،ﾐﾝپا ┍ﾂغぱر ｻودن どﾝاگاو┑ ┍وارد どضバｻ در و ど┑واぱﾍ ┍دل ┕ای در どズぱﾎ┍ و どいぱﾂ┑ژ پ┒┖ان ┍ﾂغぱر┕ای وﾉود ┈ぱ┉د └ｻ
ぱｻزی ┈ぱ┊ﾎﾁ └ｻ ┍│ا┉└ ┐ばا در ┑┎ど آばد. ﾀﾝه د どﾂﾍرا └ｼｻ ┍バ┎ول っぱﾝالあ روش ┕ای ｻا پارا┍ﾂر┕ا ｻرآورد و ┍ｻ どاヰ┒د آ┍اری پぱچぱده ┍دل ┕ای
وال┎バ┍ └あ ど┑واぱﾍ ┍دل ┕ای ｻرای ぱｻزی どｼばر│ﾁ روش ┕ای از اﾂﾝ〝اده ヰد. └ﾂﾑپردا MCMC ا┉گورﾂば┌ ┕ای از اﾂﾝ〝اده ｻا ど┑واぱﾍ ┍دل ┕ای
ا┑ズバاف پذばرﾁر デばوزﾁ っば از اﾂﾝ〝اده どいぱﾂ┑ژ ┍ﾂغぱر ｻودن پ┒┖ان └ｻ └ﾉوﾁ ｻا ┐ぱ┒چ┎┕ ┍ど رﾝد. ┑ظر └ｻ ┍〝ぱد ぱﾞｻار ﾀﾝا ｻزرگ ┍ヱا┕دات ┌ﾊﾍ

گردد. ﾈばاﾂ┑ ﾀ━د ｀ばا｟زا └ｻ ┍┒ﾊر ﾀﾝا ┐い┎┍ چو┉└ ﾁوزデば ┕ای ┍ث┈
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