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 چکيده
. در این پژوهش از رکوردهای بقاء استهای ژنتیکي صفت بقاء در گوسفند بلوچي  فراسنجهبرآورد روند و  این پژوهشهدف از 

شامل صفت  يموردبررس. صفات شداستفاده  1322تا  1352های  رأس گوسفند بلوچي مرکز اصالح نژاد دام کشور، در سال 21312

های ژنتیکي با دو مدل حیواني  فراسنجهتا تاریخ حذف یا تا آخرین تاریخ ثبت شده بود.  روزگي یکروزگي و بقاء از  444تا  1بقاء از 

. شدبرداری گیبس برآورد روش نمونهراست و توزیع احتمال نمایي به  ۀهای سانسورشد)با و بدون محیط دائم مادری( با توجه به داده

پذیری  وراثت یانگینسال و ماه تولد، جنس، نوع تولد و گله بودند. م تأثیرثابت مؤثر بر صفت بقاء در مدل حیواني شامل  های عامل

 ۀرتیب در محدودبه ت 2و  1تا آخرین تاریخ رکوردبرداری در مدل  روزگي یکروزگي و بقاء از  444تا  1افزایشي برای صفات بقاء از 

 444تا  1نسبت واریانس محیط مشترک مادری محاسبه شده برای صفت بقاء از  یانگینبرآورد شد. م 162/4 -425/4و  135/4-153/4

 يموردبررسدو معیار  پایۀ. روند ژنتیکي بقاء بر شدمحاسبه  144/4تا آخرین تاریخ رکوردبرداری  روزگي یکو بقاء از  416/4روزگي 

داد، که انتخاب ژنتیکي برای صفت پذیری برآوردشده نشان آمد که نزدیک به صفر بود. وراثت به دست -4441/4، -4445/4به ترتیب 

 .این صفت استفاده شوداصالح نژادی  یها برنامهتواند مؤثر باشد و با توجه به اهمیت این صفت در سودآوری، بهتر است در بقاء مي

 

.گیبس یریگ نمونههای ژنتیکي، گوسفند بلوچي،  فراسنجهصفت بقاء،  روند ژنتیکي، :هاي کليدي واژه
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ABSTRACT 

The aim of this study was to estimate the genetic trend and genetic parameters of survival traits in Baluchi sheep 

using survival records from 27978 Baluchi sheep, which were collected by the Animal Breeding Center of Iran 

during1979 to 2009. Genetic parameters of lamb survival from 1 to 400 days of age and from 1 to the last recording 

date. Traits were estimated using animal model (with or without permanent environment of dam) for right censored 

data assuming an exponential distribution via Gibbs sampling. Effect of year and month of birth, sex, litter size and 

herd were assumed as fixed. The posterior mean of direct heritability for survival from 1 to 400 days of age and from 

1 to the last recording date in first and second model ranged from 0.135- 0.158 and 0.085- 0.168, respectively. 

Posterior mean permanent variance ratio was 0.076 for survival from 1 to 400 days of age and 0.144 for survival 

from1 to last recording date. The genetic trend for these traits was −0.0005 and −0.001, respectively. Heritability for 

survival trait suggested that genetic selection for this trait would be effective in the breeding programs. 
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 مقدمه

اقتصادي پرورش گوسفند وابسته به بازدهی  ةدآین

از آن است.  ناشیهاي ها و برهتولیدمثل و بقاء میش

ها از میزان ها و میشبره زودهنگام یروم مرگهرگونه 

درآمد دامدار خواهد کاست. بنابراین، توجه به این 

تواند هاي اصالحی مین آن در برنامهکردصفت و وارد 

هاي نظامن کرددي و پایدار در بهبود وضعیت اقتصا

(. برآورد Vojdan, 2013پرورش گوسفند مؤثر باشد )

هاي )کو(واریانس براي بررسی امکان استفاده از مؤلفه

هاي اصالح نژادي و درک در برنامه موردنظرصفت 

بینی ارزش اصالحی ژنتیکی صفت، پیش سازوکاربهتر 

است  هاي انتخاب ضروري و پاسخ موردانتظار از برنامه

(Vatankhah et al., 2004 در .)مختلف  هاي بررسی

ها  پذیري صفت بقاء بره برآوردهاي متفاوتی از وراثت

 Black) ةچهر یهسگزارش شده است. در گوسفندان 

Faceمانی  پذیري مستقیم صفت زنده ( اسکاتلند، وراثت

روزگی و  521تا  51روزگی،  57تا  5زمانی  ةدر دور

 58/1و  21/1، 11/1ه ترتیب روزگی ب 581تا  521

پذیري  . وراثت(Sawalha et al., 2007) شدگزارش 

 ةچهر یهسگوسفندان  مستقیم براي صفت بقاء

تا  18/1اسکاتلند، سابی و چهار نژاد سوئدي به ترتیب 

 Riggio etگزارش شد ) 53/1تا  17/1و  52/1، 33/1

al., 2008; Matika et al., 2003; Petrsson &. 

Danell, 1985پذیري مستقیم صفت بقاء براي  (. وراثت

قلوي نیوزلند نیز به  تک، دو و سهگوسفندان تجاري 

 Everett-Hincks) شدگزارش  18/1و  1، 57/1ترتیب 

et al., 2005) . 

صفت بقاء در  ینۀدرزمي شمار انگشتهاي بررسی

 Seasakhti etگوسفندان ایرانی صورت گرفته است. 

al., (2010) پذیري مستقیم بقاء از تولد تا سن  وراثت

 22/1تا  15/1را  یاريبخت يلرسالگی گوسفندان  یک

 يلرند. در تحقیقی دیگر روي گوسفندان کردگزارش 

 ها بره یروم مرگستقیم پذیري م برآورد وراثت یاريبخت

 53/1تا  15/1 یماهگ دوازدهزمانی یک تا  ةدر دور

در بیشتر (. Vatankhah & Talebi, 2009)گزارش شد 

 صورت بهدر ایران، صفت بقاء  صورت گرفتهتحقیقات 

هاي زمانی )صفر و یک( بین دوره یک صفت دوتایی

در نظر گرفته  سالگی یکتا سن  بیشترینمختلف و 

 ینتر مهم عنوان بهزمان  ۀزیع احتمال پیوستشده و تو

 تعریف براي میزان ماندگاري در نظر گرفته نشده است. 

دار و  یکی از نژادهاي دنبه عنوان بهگوسفند بلوچی 

درصد جمعیت گوسفندان  31بیش از  جثه کوچک

. لذا (Bahreini et al., 2010)دهد  ایران را تشکیل می

وري مزارع یزان بهرهافزایش م براي اتخاذ تدابیري

. هدف از داردپرورش گوسفندان بلوچی بسیار اهمیت 

هاي ژنتیکی و روند  فراسنجهپژوهش برآورد این 

یک توزیع پیوسته در  پایۀژنتیکی صفت بقاء بر 

 جمعیت گوسفندان بلوچی است.

 

 ها مواد و روش

هاي واریانس  برآورد مؤلفه منظور به تحقیقاین در 

رکورد گوسفند  24348از اطالعات  ژنتیکی صفت بقاء،

نر  ةبر 53314ماده و  ةبر 57645بلوچی شامل 

 3و  2، 5که به سه نوع مختلف تیپ تولد  شد استفاده

 51و  درصد33، درصد15هاي به ترتیب با فراوانی قلو

 سال( 35) 5388تا  5318هاي  در بین سال درصد

 .آوري شده بود گردتوسط مرکز اصالح نژاد دام کشور 

 همۀو  آغاز ۀنقط عنوان بهتاریخ تولد حیوانات 

هاي مختلف براي موجود در فایل ةشد هاي ثبت تاریخ

. اطالعات شدتعیین مقاطع زمانی بعدي استفاده 

 58حیواناتی که داراي تاریخ حذف بوده و یا بیش از 

گذشت می ها آنماه از آخرین تاریخ رکوردبرداري 

( و ها هدرصد مشاهد 43) هاي کامل شدهداده عنوان به

ه شدهنوز مشخص ن ها آنحیواناتی که زمان حذف 

درصد  25راست ) ةسانسورشد عنوان بهاست، 

( در نظر گرفته شدند. صفت بقاء در دو ها همشاهد

تا آخرین تاریخ  5روزگی و  711تا  5زمانی  ةمحدود

هاي الزم و ویرایش همۀ. شد جداسازيرکورد برداري 

هاي مناسب براي راي ایجاد فایلمختلف ب یاتعمل

انجام گرفت.  FoxProافزار  با نرم ها داده وتحلیل یهتجز

 شکل) جمعیت بقاء از تابع مؤثر هاي عامل تعیین براي

 11241/1 حذف نرخ با نمایی احتمال توزیع پایۀ بر( 5

  . شد استفاده 11112/1 خطاي معیار و

 برحسب واریانس يها مؤلفه برآورد منظور به

 زیر حیوانی مدل از راست سمت ةشد سانسور هاي داده

 . شد استفاده



 711 ... روش با وچیبل گوسفند در بقاء صفت ژنتیکی ارزیابیو همکاران:  وجدان حسن کیاده 

 

 = Hijklmn (t)                 (:                        5مدل )

h0(t) exp[ybi+mbj+sexk+herdl+lsizem+ animaln]. 

 

احتمال حذف هر حیوان  Hijklmn(t) باال  3 در مدل

مقیاس   جۀفراسنتابع خطر پایه با  t ،h0(t)زمان در 

اثر ثابت ماه  mbjاثر ثابت سال تولد،  ybi، (λ) الندا

 lsizemگله،  ثابت اثر  herdlاثر ثابت جنس، sexkتولد، 

اثر تصادفی ژنتیکی   animalnاثر ثابت نوع تولد و

 .استافزایشی حیوان 

براي برآورد مؤلفۀ واریانس محیط دائم مادري، اثر 

(. 2ضافه شد )مدل تصادفی محیط مادري به مدل باال ا

، به 5یري گیبسگ نمونههاي واریانس بقاء با روش  مؤلفه

( گرم شدنگیري )دورة نمونه با قلق 32111شمار 

پس برآورد شد.  521گیري و طول زنجیرة نمونه 51111

هاي ژنتیکی بقاء، براي تشخیص همگرایی  از برآورد مؤلفه

 (Geweke, 1992) ویک تشخیصی جی زنجیره از روش

ستفاده شد. سپس روند ژنتیکی صفت بقاء در جمعیت ا

هاي اصالحی  گوسفندان بلوچی، از تابعیت میانگین ارزش

 ها برآورد شد. تولد بره  از سال

ها و روند ژنتیکی صفت بقاء  فراسنجهبرآورد  براي

 MCMCglmmآماري  ۀهاي مختلف از بست در سال

(Hedfield, 2013)  هاي ملعاو براي تعیین تابع بقاء و 

 ,Survival  (Therneauآماري ۀمؤثر بر آن از بست

 R (R Development Coreافزار  ، تحت نرم(2013

Team, 2013)  تشخیص همگرایی  ة. نحوشداستفاده

مناسب نمونه و  شمارگیري گیبس و تأیید  براي نمونه

BOA (Smith, 2013 )آماري  ۀسوخته از بست ةدور

 استفاده شد.
 

 نتايج و بحث

بقاء در جمعیت گوسفندان بلوچی  پذیريبع تغییرتا

زمانی تقسیم کرد،  ةتوان به سه دور( را می5)شکل 

روزگی، بین  711تا  5که به ترتیب مربوط به سنین 

روزگی است. تراکم  111از  پسروزگی و  111تا  711

اطالعات در جمعیت گوسفندان بلوچی مربوط به 

 یتوجه قابل شمارروزگی است و  711از  پیشسنین 

ها  روزگی از گله 111تا  711از حیوانات بین سنین 

روزگی  111از  پسمنحنی  پذیرياند. تغییرهشدحذف 

منحنی بقاء در  توجه قابلمالیم و منظم است. افت 

دوم بیشتر مربوط به حذف اختیاري است، که  ةدور

هایی است که مربوط به جنس نر یا میش هعمدطور  به

 اند. از گله خارج شدهبه شکل اختیاري 
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 . تغییرپذیري بقاء در سنین مختلف براي گوسفند بلوچی5شکل 

Figure 1. Survival changes in different ages for Baluchi sheep 

 

 

1. Gibbs sampling 
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هاي(  پالت و نمودار ستونی )هیستوگرام

هاي محیط دائم پذیري افزایشی و نسبت مؤلفه وراثت

 711تا  5براي صفت بقاء از  آمده دست بهادري م

و  2هاي به ترتیب در شکل 2و  5ي ها مدلروزگی در 

هاي زمانی مؤلفه را  ها دورهآورده شده است. پالت 3

براي رسیدن به  MCMCتکرار یا از سرگیري  عنوان به

تابع چگالی پسین  همگرایی و نمودار ستونی

(Posterior density functionر ) ا براي هر یک از

 ها دلیلی براي دهند. پالت ها نشان می مؤلفه

کنندة این است  همگرایی رسیدن الگوریتم بوده و بیان

گیري مناسب بوده است. در این که این اندازه نمونه

 براي تشخیص به Geweke (1992)تحقیق، از روش 

هایی که همگرایی رسیدن شمار نمونۀ مناسب و نمونه

کنار گذاشته شود،  گرم شدندورة  انعنو بهباید 

استفاده شد. با استفاده از این روش، شمار نمونه 

 انتخاب شد.  51111با دورة سوخته  32111

 مؤثر ها، اندازة نمونه افزون بر روش جی ویک و پالت

  31ها باالي  برآوردشده براي هریک از فراسنجه

 موردنظرآمد که دلیلی بر همگرایی فراسنجۀ  دستبه

 است.

 

 
روزگی در  711تا  5براي صفت بقاء از  5پذیري افزایشی مدل حیوانی  وراثتو نمودار ستونی )راست( )چپ(  . پالت2شکل 

 گوسفند بلوچی

Figure 2. Plot (left) and histogram (right) of additive heritability for animial model 1 for survival trait from the first to 

400 days in Baluchi sheep 
 

صفت  یريپذ وراثتهاي واریانس و برآورد مؤلفه

 5روزگی با استفاده از مدل  711تا  5بقاء در سنین 

)اثر  2)مدل با اثر ژنتیک افزایشی حیوان( و مدل 

ژنتیک افزایشی حیوان و محیط دائم مادري( در 

ارائه شده است. واریانس ژنتیکی  2و  5 هاي جدول

برآورد شد. واریانس  117/1یشی در هر دو مدل افزا

 هاي گذارمحیط مادري برآورد شده از مدل شامل اثر

 ةژنتیک حیوان و محیط دائمی مادر در محدود

برآوردشده براي واریانس ژنتیک افزایشی حیوان است. 

براي بقاء در سنین  آمده دست بهپذیري افزایشی وراثت

 یزاناز م باالتر 5روزگی در مدل  711تا  5

-از مدل با محیط مادري است. وراثت آمده دست به
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افزایشی حیوان در مدل دوم در  ةپذیري برآوردشد

پذیري برآورد شد. وراثت 511/1تا  168/1 ةمحدود

تا  یبلوچ گوسفندان جمعیت در بقاء صفت ةبرآوردشد

درصد برآورد شد و نشان داد  51روزگی کمتر از  711

توسط انتخاب  تنهاکی این صفت ژنتی ظرفیتکه ارتقاء 

دارد. لیکن براي بهبود این  درازمدتنیاز به زمانی 

مدیریتی  یژهو بهمحیطی و  هاي عاملصفت باید به 

 توجه بیشتري شود.

 

 
تا  5براي صفت بقاء از  2پذیري افزایشی )باال( و مادري )پایین( مدل حیوانی  وراثتو نمودار ستونی )راست( )چپ(  . پالت3شکل 

 روزگی در گوسفند بلوچی 711

Figure 3. Plot (left) and histogram (right) of additive heritability (top) and maternal heritability (below) for animial 

model 2 for survival trait from the first to 400 days in Baluchi sheep 
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دري در مدل دوم ما واریانس محیط دائم یانگینم

. این شد برآورد 134/1تا  167/1 ةو در محدود 146/1

پذیري افزایشی حیوان وراثت میزاننزدیک به  میزان

این مطلب است که محیط دائمی  ةدهندبوده و نشان

روزگی  711تا  5ها در سنین مادر نیز در بقاء بره

 تواند مؤثر باشد.ژنتیک حیوان می ةانداز به

 
پذیري برآوردشدة صفت  دیر واریانس و وراثت. مقا5جدول 

در  5 مدل از استفاده روزگی با 711تا 5بقاء در سنین 
 جمعیت گوسفندان بلوچی

Table 1. Variance values and estimated heritability of 
survival traits in the first to 400 days by using of 

model 1 in Baluchi sheep population 
Parameter Low limit Mean High limit 

Animal 0.003 0.004 0.005 
Residual 0.024 0.026 0.028 
Additive heritability 0.115 0.115 0.179 

 
صفت  پذیري برآوردشدة . مقادیر واریانس و وراثت2جدول

در  2 مدل از استفاده روزگی با 711تا  5بقاء در سنین 
 جمعیت گوسفندان بلوچی

Table 2. Variance values and estimated heritability of 
survival traits in the first to 400 days by using of 

model 2 in Baluchi sheep population 
Parameter Low limit Mean High limit 

Animal 0.003 0.004 0.005 
Maternal 0.003 0.004 0.005 
Residual 0.040 0.042 0.045 
Additive heritability 0.068 0.085 0.105 
Maternal heritability 0.064 0.076 0.097 

 

افزایشی حیوان  یريپذ وراثت نمودار ستونیپالت و 

تا آخرین تاریخ رکوردبرداري  5و مادري صفت بقاء از 

هاي  فراسنجه همساننیز  2 و 5 هاي با استفاده از مدل

روزگی وضعیت  711تا  5صفت بقاء از  ةبرآوردشد

، شده یینتع ۀمناسبی داشت و نشان داد که براي نمون

 صورت گرفته است.  همگرایی

پذیري براي صفت بقاء هاي واریانس و وراثتمؤلفه

ده از مدل با استفاتا آخرین روز رکوردگیري با  5از 

 هاي اثرگذاريافزایشی حیوان و مدل با  هاي اثرگذاري

ارائه  7و 3 هاي مادري در جدول افزایشی و محیط دائم

شده است. متوسط واریانس ژنتیک افزایشی حیوان در 

برآوردشده  میزانو  شدهر دو مدل یکسان برآورد 

 711تا  5براي این صفت بیشتر از صفت بقاء از 

براي واریانس محیط  آمده دست به میزانروزگی است. 

است، که  111/1تا  1113/1 ةمادري در محدود

 5با واریانس محیط دائمی براي صفت بقاء از  همسان

پذیري ژنتیک افزایشی روزگی است. وراثت 711تا 

 513/1ترتیب به 2و  5حیوان براي این صفت در مدل 

پذیري  وراثت میزانبرآورد شد، که بیشتر از  568/1و 

روزگی  711تا  5افزایشی حیوان براي صفت بقاء از 

براي این صفت نسبت است. بنابراین، انتخاب ژنتیکی 

تري  روزگی پاسخ مناسب 711تا  5به صفت بقاء از 

خواهد داشت. نسبت واریانس محیط دائم مادري 

روز  ةپذیري افزایشی براي محدودنسبت به وراثت

 5صفت بقاء از  همسان نزدیک بهنخست تا روز پایانی 

 روزگی است. 711تا 

 
شده براي  دپذیري برآور واریانس و وراثت . مقادیر3جدول

تا آخرین روز رکوردگیري با استفاده از مدل  5صفت بقاء از 

 در گوسفندان بلوچی 5
Table 3. Variance values and estimated heritability of 

survival traits in the first to the last day of recording 

by using of model 1 in Baluchi sheep population 
Parameter Low limit Mean High limit 

Animal 0.004 0.005 0.006 

Residual 0.022 0.025 0.026 

Additive heritability 0.130 0.159 0.207 

 
پذیري برآوردشده براي  . مقادیر واریانس و وراثت7جدول 

تا آخرین روز رکوردگیري با استفاده از  5صفت بقاء از 

 در گوسفندان بلوچی 2مدل

Table 4. Variance values and estimated heritability of 

survival traits in the first to the last day of recording 

by using of model 2 in Baluchi sheep population 
Parameter Low limit Mean High limit 

Animal 0.004 0.005 0.006 

Maternal 0.003 0.004 0.005 

Residual 0.018 0.020 0.022 
Additive heritability 0.134 0.168 0.207 

Maternal heritability 0.117 0.144 0.183 

 
تحقیق این پذیري صفت بقاء در وراثت ۀدامن

شده  برآورد شد، که با نتایج گزارش 568/1تا  181/1

اسکاتلندي  ة(، سیه چهر516/1براي گوسفند رومنی )

 (، کلمبیا،53/1 -17/1) (، نژادهاي سوئدي57/1)

(، رامبویه 52/1(، سابی )51/1همشایر و سافولک )

( 1157/1- 15/1( و نژادهاي استرالیا )53/1 – 17/1)

 Petrsson & Danell, 1985; Matos etدارد ) همخوانی

al., 2000; Southey et al., 2001; Matika et al.,. 

2003; Welsh et al., 2006; Sawalha et al., 2007.) 

براي صفت  شده گزارشپذیري مستقیم وراثت ۀدامن
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(، از تولد تا از شیرگیري  12/1بقاء تا بدو تولد )

بیشتر از  س( در نژاد مرینو54/1( و بقاء کل )28/1)

تفاوت  ةکه بخش عمد شدتحقیق گزارش  این نتایج

 استاین نتایج مربوط به ساختار جمعیتی این نژاد 

(Cloete et al., 2009)پذیري صفت بقاء در . وراثت

هاي خطی در سنین مختلف نژاد لري بختیاري با مدل

 گزارش شد، که با نتایج 53/1تا  15/1بین  يا دامنه

پذیري صفت بقاء در  دارد. وراثت همخوانیتحقیق  این

 Barazandeh) 23/1- 23/1هاي گوسفند کرمانی بره

et al., 2012 21/1-51/1( و لري بختیاري 

(Seasakhti et al., 2010; Vatankhah, 2013 گزارش )

 است. این تحقیقشد، که باالتر از نتایج 

نسبت محیط دائمی مادر براي دو صفت بقاء  ۀدامن

شده در گوسفند  گوسفند بلوچی با نتایج گزارش

( Cloete et al., 2009( )571/1 -17/1) سمرینو

ر نژاد شده د از نتایج گزارش تر بزرگدارد، اما  همخوانی

 س( و مرینوVatankhah, 2013لري بختیاري )

(Hatcher et al., 2010 است. تحقیقات دیگر نسبت )

محیط دائمی مادري را براي صفت بقاء در گوسفندان 

 51/1اسکاتلندي را به ترتیب  ةرومنی و سیاه چهر

(Welsh et al., 2006 و )56/1 (Riggio et al., 2008 )

  است. این تحقیقاز نتایج  تر بزرگگزارش کردند، که 

 

 برآورد روند ژنتيکی

 5روند تغییرپذیري میانگین ارزش اصالحی صفت بقاء از 

 تا آخرین روز رکوردبرداري گوسفند 5روزگی و  711تا 

 

ارائه شده است.  7ها در شکل بلوچی بر پایۀ سال تولد بره

 711تا  5هاي اصالحی صفت بقاء از میانگین ارزش

 هاي بدون داشتن تغییر، نوسان 5368ل روزگی تا سا

به بعد روند  5363نشان داد. لیکن از سال مختصري 

به کمترین  5386منفی و کاهشی داشته و در سال 

به بعد میانگین  5386میزان خود رسیده است. از سال 

ارزش اصالحی رو به افزایش بود. میانگین ارزش اصالحی 

ي استثنا بهداري تا آخرین روز رکوردبر 5صفت بقاء از 

ها منفی و کاهشی برآورد شد. ، در دیگر سال5313سال 

تا  5میانگین ارزش اصالحی صفت بقاء از  5387در سال 

ترین میزان خود رسید. آخرین روز رکوردبرداري به پایین

هاي اصالحی براي این روند ارزش 5387پس از سال 

هاي دهد که در سالصفت رو به افزایش بود و نشان می

اخیر ارزش اصالحی صفت در حال بهبود بوده است. 

هاي اصالحی از سال تولد ضریب تابعیت میانگین ارزش

تا آخرین روز  5روزگی و از  711تا  5براي بقاء از 

برآورد شد،  -115/1و  -1111/1رکوردبرداري به ترتیب 

داري نشان داد که در مقایسه با صفر تفاوت معنی

(115/1p˂دامنۀ ض .)هاي ریب تابعیت میانگین ارزش

اصالحی صفت بقاء در سنین مختلف گوسفند مرینوس از 

گزارش شده است، که از نتایج این  1133/1تا  -1112/1

است. منفی بودن روند ژنتیکی صفت بقاء  تر بزرگتحقیق 

تواند به دلیل توجه نشدن به بهبود این صفت و می

گر معیارهاي احتمال همبستگی منفی این صفت با دی به

در اصالح نژاد گوسفندان  موردتوجهتولیدي و عملکردي 

 بلوچی باشد.
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 تا آخرین روز رکوردگیري براي گوسفندان بلوچی 5روزگی و  711تا  5. روند ژنتیکی صفت بقاء از 7شکل 

Figure 4. Genetic trend of survival trait of the first to 400 days and form the first to the last day of recording for 

Baluchi sheep 
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 کلی گيری يجهنت

نشان داد،  این بررسیاز  آمده دست بهنتایج 

بر صفت بقاء  مؤثرمحیطی  هاي عاملسهم  ینکهباوجودا

پذیري هر دو صفت نشان است اما وراثت توجه قابل

تواند دهد که انتخاب ژنتیکی براي این صفات میمی

ؤثر باشد و در صورت تداوم انتخاب، باعث ارتقاء م

خواهد شد.  زمینهژنتیکی حیوانات در این  ظرفیت

ها با مدل دوم نیز نشان داد که داده تجزیۀنتایج 

محیط دائمی مادر نیز بر صفت بقاء مؤثر  هاي اثرگذاري

آن در مقایسه با واریانس ژنتیکی  تأثیر است، اما میزان

هاي  تجزیهدر  درهرصورتت. تر اسمستقیم پایین

 هاي اثرگذاريژنتیکی براي این صفت، بهتر است 

سوي محیط دائمی مادر نیز در مدل وارد شود. از 

با توجه به مؤثر بودن صفت بقاء در سودآوري  دیگر

هاي بهتر است در برنامه پرورش گوسفندان مزارع

 .شود گیري از آن بیش از پیش بهرهاصالح نژادي 
 

 سپاسگزاري

 ینتأمنژاد دام کشور براي  مرکز اصالحمسئوالن از 

محترم  ةهاي این تحقیق و آقاي هادفلد نویسندداده

و دانشگاه زابل بابت پشتیبانی  MCMCglmmافزار نرم

 . گردد، تشکر و قدردانی میمالی
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