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چکیده
زمینه مطالعاتی :برآورد پارامترهای ژنتیکی برای طراحی برنامههای اصالح نژادی و به کارگیری روش مناسب انتخاب
برای صفات مهم اقتصادی ضروری است .زندهمانی یکی از صفات مهم اقتصادی است که از مهمترین سازههای مؤثر بر
درآمدزایی گلهها میباشد .هدف :این پژوهش به منظور بررسی اثر سازههای ژنتیکی و غیرژنتیکی مؤثر بر زندهمانی
برههای نژاد بلوچی ،ایرانبلک و زندی از تولد تا شیرگیری انجام شد .روش کار :در این پژوهش از 4826 ،10793و 6140
رکورد زندهمانی مربوط به برههای نژاد بلوچی ،ایرانبلک و زندی استفاده شد .پارامترهای ژنتیکی با روش حداکثر
درستنمایی محدود شده با استفاده از مدلهای حیوانی ،پدری و آستانهای برآورد شدند .نتایج :در بین مدلهای دام،
مناسبترین مدل برای زندهمانی در نژاد بلوچی شامل ،اثرات ژنتیکی مستقیم و محیط مشترک ،در نژاد ایرانبلک شامل،
اثرات ژنتیکی مستقیم ،ژنتیکی مادری ،محیطی دائمی مادری ،محیط مشترک و کواریانس بین ژنتیک مستقیم و مادری و
در نژاد زندی فقط شامل اثرات ژنتیکی مستقیم بود .در بین مدلهای پدری مناسبترین مدل در نژاد بلوچی شامل ،اثرات
ژنتیکی مستقیم قوچ و محیط مشترک ،در نژاد ایرانبلک شامل اثرات ژنتیکی مستقیم قوچ ،محیطی دائمی مادری و محیط
مشترک و در نژاد زندی شامل اثرات ژنتیکی مستقیم قوچ و محیطی دائمی مادری بود .وراثتپذیری مستقیم این صفت در
مدل دام در نژاد بلوچی ،ایرانبلک و زندی به ترتیب  0/07±0/02 ،0/08±0/01و  0/09±0/02برآورد شد ،که پس از
تصحیح به  0/20 ،0/22و  0/20افزایش یافت .وراثتپذیری مستقیم قوچ با استفاده از مناسبترین مدل پدری به ترتیب
 0/06±0/03 ،0/06±0/02و  0/05±0/02برآورد شد ،که پس از تصحیح به  0/16 ،0/17و  0/13افزایش یافت.
وراثتپذیری مستقیم (لجستیک) با استفاده از مدل آستانهای به ترتیب  0/22±0/07 ،0/16±0/04و  0/17±0/06برآورد
گردید .نتیجهگیری نهایی :برآوردهای حاصل نشان میدهد که وراثتپذیری تصحیح شده حاصل از مدل دام و پدری با
برآورد حاصل از مدل آستانه تفاوت چندانی ندارد.
واژگان کلیدی:زندهمانی بره ،پارامترهای ژنتیکی ،وراثتپذیری
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الماسی ،رشیدي و ...

مقدمه

مواد و روشها

برآورد پارامترهای ژنتیکی و اجزای واریانس–

در این پژوهش از اطالعات شجره 10793رأس بره نژاد

کواریانس برای طراحی برنامههای اصالح نژادی،

بلوچی و  4826رأس بره نژاد ایرانبلک (حاصل تالقی

پیشبینی ارزش اصالحی ،پیش بینی پاسخ مورد انتظار

چرخشی بین نژادهای گوسفند بلوچی ایران و کیوسی

از برنامههای انتخاب و به کارگیری روش مناسب

یونان ( متقی نیا و همکاران  ))1391ایستگاه عباسآباد

انتخاب برای صفات مهم اقتصادی ضروری است (وطن

مشهد و  6140رأس بره نژاد زندی ایستگاه پرورش و

خواه و همکاران  .)1383زندهمانی که یکی از صفات

اصالح نژاد گوسفند زندی تهران (ایستگاه خجیر) که به

مهم اقتصادی است ،از مهمترین سازههای مؤثر بر

ترتیب طی سالهای  63تا  63 ،90تا  90و  70تا 90

درآمدزایی گلهها به شمار میآید .زندهمانی صفتی

جمعآوری شده بود ،به منظور بررسی اثر سازههای

مرکب بوده و تحت تأثیر ظرفیت ژنتیکی بره ،توانایی

ژنتیکی و غیر ژنتیکی بر زندهمانی بره در نژادهای

مادری وعوامل مدیریتی ،محیطی و تغذیهای قرار دارد

بلوچی ،ایرانبلک و زندی استفاده شد .اطالعات الزم

(سیسختی و همکاران  .)1388در مطالعات انجام شده

شامل شماره بره ،شماره پدر و مادر ،شماره گله ،سال

بر روی زندهمانی و مرگ و میر برهها در نژادهای

تولد ،جنس ،تیپ تولد ،سن مادر و رکورد صفت

مختلف گوسفند ،میزان تلفات برهها متفاوت گزارش

زندهمانی برای هر دام بود .اطالعات مورد نظر در

شده است و سازههای محیطی مختلفی از جمله سن

نرمافزار  Excelتحت عنوان فایل دادهها ذخیره گردید.

مادر ،نوع تولد ،سال تولد ،جنس و وزن تولد بره بر

برای این صفت از کدهای  1و  0به ترتیب برای برههای

میزان زندهمانی برهها مؤثر بوده است (سیسختی و

دارای رکورد وزن شیرگیری و برههای فاقد رکورد

همکاران  .)1388در مطالعه ساوالها و همکاران (،)2007

وزن شیرگیری استفاده شد .برای ویرایش دادهها از

اسکاتلندی

نرمافزار ) Microsoft Visual Fox Pro(9.0استفاده شد .به

وراثتپذیری زندهمانی در سنین مختلف پس از تولد بین

همین منظور برههایی با والدین نامشخص ،جنس و نوع

 0/18تا  0/35گزارش شد .سیسختی و همکاران

تولد نامشخص و برههای با شمارههای تکراری از فایل

( )1388وراثتپذیری زندهمانی از تولد تا شیرگیری را

دادهها حذف گردید .همچنین برای تهیه فایل شجره از

 0/22گزارش کردند .همچنین در مطالعه رشیدی و

نرمافزار ( CFCسرگلزایی و همکاران  )2006استفاده

همکاران ( ،)2011وراثتپذیری مرگ و میر بزهای مرخز

شد .برای آنالیز اثرات عوامل ثابت از رویه

از تولد تا شیرگیری  0/29گزارش شد .هرچند زندهمانی

نرمافزار  SAS 9.1بر اساس مدلهای آماری زیر

دارای اهمیت اقتصادی فراوانی است ،اما در مطالعات

استفاده شد.

انجام گرفته بر روی دامهای ایران کمتر مورد توجه

مدل 1

yijkl=μ+ Ai + Daj + Tbk + Sl + eijkl

قرار گرفته است .بنابراین به منظور وارد نمودن صفت

مدل 2

yijkln = μ + Ai + Daj + Tbk + Sl + Hn + eijkln

زندهمانی در برنامههای اصالح نژاد و بهبود ژنتیکی آن،

در این مدلها  yijklهر یک از مشاهدات برای صفت مورد

شناسایی سازههای محیطی و برآورد پارامترهای

بررسی μ ،میانگین کل Ai ،اثر iمین سال تولد (،)i=26-1

ژنتیکی این صفت مورد نیاز میباشد (سیسختی و

 Dajاثر jمین سن مادر( Tbk ،)j=2-7اثر kمین نوع

همکاران  .)1388لذا هدف از این پژوهش بررسی اثر

تولد( Sl ،)k=1-3اثر lمین جنس ( 2و  Hn ،)l=1اثر nمین

برخی سازههای ژنتیکی و غیر ژنتیکی بر زندهمانی بره

گله ( 2و  )n=1و  eijklو  eijklnاثر باقیمانده به ترتیب در

در گوسفندان نژاد بلوچی ،ایرانبلک و زندی میباشد.

مدل  1و  2میباشد .از مدل  1برای آنالیز اثرات ثابت

در

گوسفندان

نژاد

صورت

سیاه

logistic
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موثر بر نژادهای زندی و ایرانبلک و از مدل  2فقط برای

همچنین  σamکواریانس بین اثرات ژنتیکی افزایشی

نژاد بلوچی استفاده شد.

مستقیم و ژنتیکی افزایشی مادری را نشان میدهد .وزن

برای برآورد پارامترهای ژنتیکی این صفت از نرمافزار

تولد برهها و همچنین وزن مادر در زمان تولد بره به

( ASReml 3.0گیلمور و همکاران  )2009و روش حداکثر

عنوان متغیر کمکی در مدلها در نظر گرفته شد .جهت

درستنمایی محدود شده ) (REMLبا استفاده از  12مدل

تعیین مناسبترین مدل از معیار آکایک به صورت زیر

حیوانی (مدلهای  1تا  4 ،)12مدل پدری (مدلهای13تا

استفاده شد (آکایک :)1974

 )16و مدل آستانهای پدری استفاده شد.

در این رابطه AICi :معیار

AICi =−2 log Li +2pi
آکایک log Li ،نسبت لگاریتم

مدل 1

y=Xb+Zaa+e

مدل 2

y=Xb+Zaa+Zcc+e

درستنمائی و  Piتعداد پارامترهای موجود در مدل است.

مدل 3

Cov(a,m)=0

y=Xb+Zaa+Zmm+e

در نهایت مدلی که کمترین مقدار  AICرا داشت به عنوان

مدل 4

Cov(a,m)=Aσam

y=Xb+Zaa+Zmm+e

مناسبترین مدل در نظر گرفته شد .همچنین میزان

مدل 5

Cov(a,m)=0

y=Xb+Zaa+Zmm+Zcc+e

وراثتپذیری زندهمانی با استفاده از رابطه زیر تصحیح

مدل 6

Cov(a,m)=Aσam

y=Xb+Zaa+Zmm+Zcc+e

شد.

مدل 7

y=Xb+Zaa+Zll+e

مدل 8

y=Xb+Zaa+Zcc+Zll+e

مدل 9

Cov(a,m)=0

y=Xb+Zaa+Zmm+Zll+e

مدل10

Cov(a,m)=Aσam

y=Xb+Zaa+Zmm+Zll+e

مدل11

Cov(a,m)=0

y=Xb+Zaa+Zmm+Zcc+Zll+e

مدل12

Cov(a,m)=Aσam

y=Xb+Zaa+Zmm+Zcc+Zll+e

)𝒑 −

𝟏( 𝒅𝒆𝒗𝒓𝒆𝒔𝒃𝒐𝟐𝒉
𝒑 𝟐𝒊

= 𝒈𝒏𝒊𝒚𝒍𝒓𝒆𝒅𝒏𝒖𝟐𝒉

در این رابطه  h2underlyingوراثتپذیری تصحیح شده،
h2observed

وراثتپذیری مشاهده شده p ،میزان زندهمانی

و  iشدت انتخاب میباشد.
نتایج و بحث

مدل13

y=Xb+Zss+e

مدل14

y=Xb+Zss+Zcc+e

سازههای غیر ژنتیکی

مدل15

y=Xb+Zss+Zll+e

میانگین زندهمانی برههای بلوچی ،ایرانبلک و زندی از

مدل16

y=Xb+Zss+Zcc+Zll+e

تولد تا شیرگیری به ترتیب  84/44 ،89/11و 87/37

در این مدلها  yبردار مشاهدات b ،بردار اثرات عوامل

درصد بود .جدول  1آمار توصیفی زندهمانی در

ثابت (شامل سال و ماه تولد ،جنس ،تیپ تولد و سن

نژادهای بلوچی ،ایرانبلک و زندی را نشان میدهد.

مادر برای کلیه نژادها و اثر گله برای نژاد بلوچی)،

a

بردار اثرات ژنتیک افزایشی مستقیم m ،بردار اثرات

جدول-1آمار توصیفی دادههای مربوط به صفت زندهمانی

ژنتیک افزایشی مادری c ،بردار اثرات محیطی دائمی

در نژادهای بلوچی ،ایرانبلک و زندی

مادری l ،بردار اثرات محیطی مشترک s ،بردار ژنتیکی
افزایشی مستقیم قوچ و  eبردار اثرات باقیمانده است.

A

ماتریس روابط خویشاوندی است Zl، Zm ، Zc ، Za ،X ،و
 Zsماتریسهای طرح هستند که ارتباط اثرات عوامل
ثابت ،ژنتیکی افزایشی مستقیم ،محیطی دائمی مادری،
ژنتیک افزایشی مادری ،محیط مشترک وژنتیکی
افزایشی قوچ را با بردار مشاهدات برقرار میکنند.

نژاد

بلوچی

ایرانبلک

زندی

تعداد رکورد

10793

4826

6140

تعداد پدر

444

114

258

تعداد مادر

4371

1552

2100

زندهمانی (درصد)

89/11

84/44

87/37

انحرافمعیار(درصد)

31/16

36/25

33/22
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نتایج حاصل از آنالیز لجستیک نشان داد که سال تولد

میشها و تولید شیر بیشتر باشد(باقری  .)1388رابطه

اثر معنیداری بر زندهمانی برهها در هر سه نژاد داشت

سن مادر با زندهمانی در شکل  4نشان داده است .اثر

( .)P<0/01اثر معنیدار سال تولد بر صفت مورد مطالعه

گله بر زندهمانی گوسفندان نژاد بلوچی معنیدار بود که

ممکن است به دلیل تغییرات شرایط آب و هوایی در

ممکن است به دلیل تفاوت در مدیریت ،تغذیه ،بهداشت

سالهای مختلف شامل میزان بارندگی ،مدیریت ،تغذیه،

و ...در دو گله باشد.نتایج حاصل از تأثیر عوامل محیطی

بهداشت و  ....باشد (سیسختی و همکاران  .)1388در

بر زندهمانی برهها با مطالعات بحری بیناباج و همکاران

هر سه نژاد زندهمانی برههای نر از زندهمانی برههای

( )1391در گوسفند قره گل ،ریگیو و همکاران ()2008

ماده کمتر بود که از نظر آماری معنیداری نبود

در گوسفند صورتسیاه ،وطنخواه و طالبی ( )2009در

( .)p>0/05رابطه جنس با زندهمانی در شکل  1نشان

گوسفند لری بختیاری و چینیتر و همکاران ( )2011در

داده شده است .پژوهشگران گزارش کردهاند که یکی از

گوسفند دمان مطابقت داشت.

عوامل موثر در مرگ و میر برهها ،فاصله بین مادر و

انتخاب مدل مناسب

بره است .وابستگی برههای نر به مادرشان نسبت به

در بین مدلهای دام ،مناسبترین مدل برای صفت

برههای ماده کمتر است و بیشتر از برههای ماده از

زندهمانی در نژاد بلوچی شامل ،اثرات ژنتیکی افزایشی

مادرشان فاصله میگیرند بنابراین میزان زندهمانی در

مستقیم و محیط مشترک بود (مدل  .)7مناسبترین مدل

نرها کمتر از مادهها است (باقری  .)1388رابطه وزن

در نژاد ایرانبلک شامل ،اثرات ژنتیکی افزایشی مستقیم،

تولد و زندهمانی در شکل 2نشان داده شده است .نتایج

ژنتیکی افزایشی مادری ،محیطی دائمی مادری ،محیط

حاصل از این پژوهش نشان داد که با افزایش وزن

مشترک و کواریانس بین ژنتیک افزایشی مستقیم و

تولد ،زندهمانی برهها افزایش مییابد .اثر تیپ تولد فقط

مادری بود(مدل  .)12همچنین مناسبترین مدل در نژاد

بر زندهمانی برههای بلوچی معنیدار بود ( )p<0/01ولی

زندی فقط شامل اثرات ژنتیکی افزایشی مستقیم بود

تاثیری بر زندهمانی برههای ایرانبلک و زندی

(مدل  .)1نتایج مربوط به آزمون آکائیک برای تعیین

نداشت( .)p>0/05درصد زندهمانی برههای تکقلو نسبت

مناسبترین مدل دام در جدول  2نشان داده شده است.

به برههای دوقلو و برههای دوقلو نسبت به برههای
سهقلو بیشتر بود .بنابراین با افزایش دوقلوزایی و
سهقلوزایی میزان مرگ و میر نیز افزایش مییابد .دلیل
باال بودن زندهمانی تکقلوها نسبت به دوقلوها و
سهقلوها ،ممکن است به دلیل باال بودن وزن تولد
برههای تکقلو ،مصرف شیر بیشتر و پرستاری
مناسبتر مادران باشد (ریگیو و همکاران  .)2008رابطه
تیپ تولد با زندهمانی در شکل  3نشان داده شده است.
سن مادر در هر سه نژاد تأثیر معنیداری بر زندهمانی
برهها داشت ( .)p<0/01بطوریکه برههای حاصل از
میشهای  7-5ساله زندهمانی بیشتری نسبت به برههای
حاصل از میشهای جوان داشتند که این امر ممکن است
به دلیل سنگینتر بودن برههای متولد شده از این

اثر برخی سازههاي ژنتیکی و غیر ژنتیکی بر زندهمانی بره در گوسفندان نژاد بلوچی ،ایرانبلک و زندي

شکل -1رابطه جنس و زندهمانی در نژادهای بلوچی ،ایرانبلک و زندی

شکل -2رابطه وزن تولد و زندهمانی در نژادهای بلوچی ،ایرانبلک و زندی
(حروف متفاوت :تفاوت معنیدار)

شکل  -3رابطه تیپ تولد و زندهمانی در نژادهای بلوچی ،ایرانبلک و زندی
(حروف متفاوت :تفاوت معنیدار)
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شکل -4رابطه سن مادر و زندهمانی در نژادهای بلوچی ،ایرانبلک و زندی
(حروف متفاوت :تفاوت معنیدار)

جدول  -2معیار آکایک برای تعیین مناسبترین مدل دام

بود.مناسبترین مدل در نژاد زندی مدل 14تعیین شد که

مدل

بلوچی

ایرانبلک

زندی

شامل اثرات ژنتیکی افزایشی مستقیم قوچ و اثرات

1

-14372/8

-4920/44

-3941/98

محیطی دائمی مادری بود .جدول  3نتایج مربوط به

2

-14382/4

-4940/72

-3940/50

آزمون آکایک برای تعیین مناسبترین مدل پدری را

3

-14373/2

-4924/70

-3939/42

4

-14372/1

-4924/88

-3935/98

نشان میدهد.

5

-14380/4

-4938/80

-3941/05

6

-14372/1

-4943/42

-3938/80

7

-14443/9

-4957/70

-3920/30

8

-14441/9

-4961/80

-3922/45

9

-14441/9

-4957/12

-3931/10

10

-14322/5

-4959/20

-3928/68

11

-14439/9

-4959/84

-3925/15

12

-14430/1

-4964/00

-3930/21

(مناسبترین مدل پررنگ نوشته شده است).

در بین مدلهای پدری مناسبترین مدل برای این صفت
در نژاد بلوچی مدل  15تعیین شد که این مدل شامل،
اثرات ژنتیکی افزایشی مستقیم قوچ و اثرات محیط
مشترک بود .در نژاد ایرانبلک مناسبترین مدل ،مدل 16
تعیین شد.این مدل شامل اثرات ژنتیکی افزایشی مستقیم
قوچ ،اثرات محیطی دائمی مادری و محیط مشترک

جدول -3معیار آکایکبرای تعیین مناسبترین مدل پدری
مدل

بلوچی

ایرانبلک

زندی

13

-14373/2

-4910/74

-3802/26

14

-14392/3

-4970/56

-3947/24

15

-14453/8

-4976/48

-3904/78

16

-14452/5

-4992/36

-3845/70

(مناسبترین مدل پررنگ نوشته شده است).

پارامترهای ژنتیکی
پارامترهای ژنتیکی برآورد شده با استفاده از
مناسبترین مدل حیوانی ،پدری و آستانهای برای صفت
زنده مانی در نژادهای بلوچی ،ایرانبلک و زندی در
جدول  4نشان داده شده است.وراثتپذیری مستقیم و
نسبت واریانس محیط مشترک به واریانس فنوتیپی با
استفاده از مناسبترین مدل حیوانی (مدل  )7در نژاد
بلوچی برای صفت زندهمانی به ترتیب ،0/08±0/01

اثر برخی سازههاي ژنتیکی و غیر ژنتیکی بر زندهمانی بره در گوسفندان نژاد بلوچی ،ایرانبلک و زندي

0/17±0/02

برآورد

گردید.در

نژاد
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ایرانبلک

استفاده از مناسبترین مدل پدری (مدل  )16برای این

وراثتپذیری مستقیم ،وراثتپذیری مادری ،نسبت

صفت به ترتیب  0/05±0/02 ،0/06±0/03و 0/14±0/02

واریانس محیطی دائمی مادری به واریانس فنوتیپی،

برآورد شد .در نژاد زندی وراثتپذیری مستقیم قوچ و

نسبت واریانس محیط مشترک به واریانس فنوتیپی و

نسبت واریانس محیطی دائمی مادری به واریانس

همبستگی ژنتیکی افزایشی مستقیم و مادری با استفاده

فنوتیپی با استفاده از مناسبترین مدل پدری (مدل )14

از مناسبترین مدل حیوانی (مدل  )12به ترتیب

برای این صفت به ترتیب 0/05±0/02و 0/04±0/01

 0/13±0/02 ،0/03±0/01 ،0/03±0/02 ،0/07±0/02و

برآورد شد.همانطور که مالحظه میشود اثر محیط

 -0/84±0/09برآورد گردید .وراثتپذیری مستقیم این

مشترک در نژادهای بلوچی و ایرانبلک با استفاده از

صفت در نژاد زندی با استفاده از مناسبترین مدل

مدلهای پدری همانند مدلهای حیوانی معنیدار

حیوانی (مدل  0/09±0/02 )1برآورد شد.

میباشد.ضریب وراثتپذیری تصحیح شده در این

در نژاد ایرانبلک ،ضریب وراثتپذیری مستقیم بیشتر از

مدلها برای نژادهای بلوچی ،ایرانبلک و زندی به ترتیب

وراثتپذیری مادری بود .همانطور که مشاهده میشود

به  0/16 ،0/17و 0/13افزایش یافت .این نتایج با نتایج

در نژادهای بلوچی و ایرانبلک اثرات محیط مشترک یک

گزارش شده توسط سایر محققین مطابقت دارد .اگر چه

عامل مؤثر و مهم در برآورد ضریب وراثتپذیری این

ضریب وراثتپذیری تصحیح شده با مدل پدری تا

صفت میباشد و باید در مدل منظور گردد .برآورد

حدودی کمتر از مدل حیوانی است ،اما با توجه به اینکه

منفی همبستگی ژنتیکی مستقیم و مادری در نژاد

نرهای مولد نسبت به مولدین ماده تعداد نتاج بیشتری

ایرانبلک ،نشان دهنده این است که ژنهایی که باعث

داشته و مهمترین نقش را در تغییر فراوانی ژن در

افزایش اثرات ژنتیکی افزایشی مستقیم بر روی

جمعیت دارند ،استفاده از مدل پدری نسبت به مدل

زندهمانی میشوند ،باعث کاهش اثرات ژنتیکی افزایشی

حیوانی برای برآورد پارامترهای ژنتیکی این صفت

مادری میشود .نتایج وراثتپذیری مستقیم و مادری

اهمیت بیشتری دارد(رشیدی و همکاران .)2011

حاصل از این پژوهش با گزارشات حاصل از هینکس و

وراثتپذیری مستقیم (لجستیک) با استفاده از مدل

همکاران ( )2005در گوسفند نیوزیلند،هاتچر و همکاران

آستانهای برای صفت زندهمانی در نژادهای بلوچی،

( )2010در گوسفند مرینوس استرالیایی و رشیدی و

ایرانبلک و زندی به ترتیب 0/22±0/07 ،0/16±0/04و

همکاران ( )2011در بز مرخزمطابقت دارد .ضریب

 0/17±0/06برآورد شد .وراثتپذیری برآورد شده در

وراثتپذیری حاصل از مدل دام پس از تصحیح برای

این پژوهش با استفاده از این مدل با گزارشات رشیدی

روابط مقیاس به  0/20 ،0/22و  0/20به ترتیب برای

و همکاران ( )2011در بز مرخز و برازنده و همکاران

نژادهای بلوچی ،ایرانبلک و زندی افزایش یافت.

( )2012در گوسفند کرمانی مطابقت دارد .همانطور که

وراثتپذیری مستقیم قوچ و نسبت واریانس محیط

مشاهده میشود وراثتپذیری مستقیم برآورد شده در

مشترک به واریانس فنوتیپی با استفاده از مناسبترین

مدلهای آستانهای بیشتر از مقادیر برآورد شده در

مدل پدری (مدل  )15برای صفت زندهمانی در نژاد

مدلهای حیوانی و پدری است.

بلوچی به ترتیب  0/06±0/02و  0/16±0/03برآورد
شد .در نژاد ایرانبلک وراثتپذیری مستقیم قوچ ،نسبت
واریانس محیطی دائمی مادری به واریانس فنوتیپی و
نسبت واریانس محیط مشترک به واریانس فنوتیپی با

نتیجه گیری کلی
نتایج این پژوهش نشان داد که برخی سازههای محیطی
اثرات معنیداری بر صفت زندهمانی دارند .بنابراین در
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نظر گرفتن این سازههادر مدلهای آماری برای برآورد

منظور گردد .در این پژوهش وراثتپذیری مستقیم

پارامترهای ژنتیکی نااریب ضرورت دارد .همچنین الزم

برآورد شده در مدلهای آستانهای بیشتر از مقادیر

است در گلههایی که دوقلوزایی باالیی دارند ،اثر محیط

برآورد شده در مدلهای حیوانی و پدری بود.

مشترک به عنوان یک عامل مهم و مؤثر در مدل آماری
جدول  -4پارامترهای ژنتیکی برآورد شده با مناسبترین مدل
مدل آستانه ای

مدل حیوانی

مدل پدری

زندی

ایرانبلک

بلوچی

زندی

ایرانبلک

بلوچی

زندی

ایرانبلک

بلوچی

-

-

-

-

-

-

0/09±0/02

0/07±0/02

0/08±0/01

ℎ𝑎2 ±S.E

-

-

-

-

-

-

-

0/03±0/02

-

2
𝑚ℎ
±S.E

-

-

-

0/05±0/02

0/06±0/03

0/06±0/02

-

-

-

ℎ𝑠2 ±S.E

-

-

-

0/04±0/01

0/05±0/02

-

-

0/03±0/01

-

𝑐 2 ±S.E

-

-

-

-

0/14±0/02

0/16±0/03

-

0/13±0/02

0/17±0/02

𝑙 ±S.E

-

-

-

-

-

-

-

-0/84±0/09

-

𝑟𝑎,𝑚 ±S.E

3/30

3/50

3/39

0/107

0/135

0/121

0/102

0/131

0/130

𝜎𝑝2

0/17±0/06

0/22±0/07

0/16±0/04

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0/13

0/16

0/17

0/20

0/20

0/22

پارامتر*

2

2
𝑡𝑖𝑔𝑜𝑙ℎ
±SE
2
𝑔𝑛𝑖𝑦𝑙𝑟𝑒𝑑𝑛𝑢ℎ

2
 =ℎmوراثتپذیری مادری =c 2 ،نسبت واریانس محیط دائمی مادری به واریانس
*=ℎa2 :وراثتپذیری مستقیم=ℎs2 ،وراثتپذیری قوچ،

فنوتیپی =𝑙 2 ،نسبت واریانس محیط مشترک به واریانس فنوتیپی =𝑟a,m ،همبستگی بین اثرات ژنتیکی افزایشی مستقیم و مادری،
2
 =ℎlogitوراثتپذیری لجستیک =h2underlying ،وراثتپذیری تصحیح شده
 =σ2pواریانس فنوتیپی،

منابع مورد استفاده
باقری م .1388 ،بررسی عوامل مؤثر بر مرگ و میر برههای لری بختیاری از بدو تولد تا هنگام از شیرگیری ،نشریه دامپزشکی
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Abstract
BACKGROUND: Lamb survival is a complex trait that is influenced by the maternal ability,

management practices, and environmental variables at the time of birth and during the rearing
period. OBJECTIVES: In this study genetic and non-genetic parameters affected on lamb survival
from birth to weaning were estimated for Baluchi, Iranblack and Zandi lambs. METHODS:
Numbers of observation were 10793, 4826 and 6140 record of lamb survival from birth to weaning
for Baluchi, Iranblack and Zandi breeds. Genetic parameters were estimated using restricted
maximum likelihood (REML) procedure under 16 different models, inclusive animal, and sire and
threshold models by ASReml software. In addition to an animal, sire and threshold models, using a
logit link function, were used for analyses of lamb survival. The most appropriate model was
determined based on Akaike’s Information Criterion (AIC) method. RESULTS: Mean of survival
was 89.11, 84.44 and 87.37% for Baluchi, Iranblack and Zandi lambs, respectively. The most
appropriate model for survival in Baluchi sheep including direct additive genetic effects and
common litter effects, for Iranblack sheep including direct additive genetic effects, maternal
additive genetic effects, maternal permanent environmental effects, common litter effects and
covariance between direct and maternal additive genetic effects. However, the most appropriate
model for survival of Zandi sheep only including direct additive genetic effects. The most
appropriate model under sire models for Baluchi sheep including direct additive genetic effects and
common litter effects, for Iranblack sheep including direct additive genetic effects, maternal
permanent environmental effects and common litter effects. Also for Zandi sheep including direct
additive genetic effects and maternal permanent environmental effects. Estimated direct heritability
for survival with animal model was 0.08±0.01, 0.07±0.02 and 0.09±0.02 which after correction
were changed to 0.22, 0.20 and 0.20 for Baluchi, Iranblack and Zandi sheep, respectively.
Estimated direct heritability for survival with sire model was 0.06±0.02, 0.06±0.03 and 0.05±0.02
which after correction were changed to 0.17, 0.16 and 0.13 for Baluchi, Iranblack and Zandi sheep,
respectively. In addition, the estimation of heritability for lamb survival from threshold model was
0.16±0.04, 0.22±0.07 and 0.17±0.06 for Baluchi, Iranblack and Zandi sheep, respectively.
CONCLUSIONS: The results showed that the corrected heritability obtained from animal model and
sire model did not differ from the estimated heritability from the threshold model.
Key words: Genetic parameters, heritability, Survival

