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 چکیده
 در قعبز کرکی راینی وا ح نژادصالا و ورشپر هیستگاا گلۀ به طمربوس بزغاله، أر 3055شمار  مانیهندز یهاردکور از هشوپژ ینا در

. شدند تجزیه لیباو تابع با خطر نسبت و خطی یهالمد باها  ادهد استفاده شد. 1372-1386 یها سال طی شده یگردآورشهرستان بافت، 

 جهدرصورت  بهتولد  وزن کمکی متغیر و درما سن، تولد عنو، جنس، تولد هما ،لثابت سا های عامل های گذاریثرا شامل هالمد ینا

 یها  فراسنجه. دندبو مانده یباق و دریما دائمی محیطدری، ما یشیافزا نتیکی، ژمستقیم یشیافزا نتیکیژ فیدتصا های گذاریثرا ودوم 

 انمیز مستقیم یپذیرثتورا .شد آوردبر ریپد لمد و دریما های گذاریثرا ونبد و بامحدودشده درستنمایی  بیشینه روش از نتیکیژ

، یتمیرلگا سمقیا رد مستقیم یهایپذیرثتوراشد.  آوردبر (06/0تا  01/0) پایین حد در خطی مختلف یهالمد از ناشی مانیهندز

 حد در و بیشترمدل خطی، با  مقایسه در لیباو تابع دارای و ریپد لمد ازآمده  دست به خطر نسبتمؤثر  یپذیرثتورا و لیهاو ساـمقی

 یمان زنده بر نتیکیژ غیرو  نتیکیژ مختلف یها عامل که ستا ینا بیانگر یانگینم یهاآوردبر ند.دبو (70/0تا  17/0) باال تا متوسط

 .دگیر منجاا نیزنتیکی ژ حصالا ،مطلوب مدیریتی یطاشر رکنادر  ستیبا یم تصفا ینا دبهبو ایبر ،الذ .ستا رگذاریتأث
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ABSTRACT 
In this study, the records of survival of 3056 kids related to the breeding station of Raini Cashmere goat were used 

during years 1993-2004. These records were collected in Raein Breeding station located in the Baft city, Kerman 

province, Iran. The data were analyzed using linear and hazard ratio models with Weibul function. These models 

included fixed factors such as year and month of birth, sex, type, age of dam and birth weight as quadratic covariate, 

and direct additive genetic, maternal additive genetic, maternal permanent environmental and residual random 

effects. Genetic parameters were estimated using restricted maximum likelihood procedure and different animal 

models contained with and without maternal and common environmental effects and sire model. The direct 

heritability of length of life and survival rate estimated from different linear models was low (0.01 to 0.06). The 

estimates of heritability in logarithmic scale, original scale and effective heritability obtained from sire and animal 

models with Weibull function were medium to high (0.17 to 0.70) and higher than analogous values estimated by 

different linear models. Medium estimates show that genetic and non-genetic factors affect survival. Hence, to 

improve these traits, selecting beside suitable management are necessary. 
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 مقدمه

 است و از اقتصادی مهم صفات از یکی مانی زنده

 شمار به هاگله درآمدزایی بر مؤثر هایسازه ینتر مهم

 مرکب صفتی مانی زنده. (Almasi et al., 2016آید ) یم

و  مادری توانایی ژنتیکی، ظرفیت تأثیر تحت و بوده

 دارد قرار ایتغذیه و محیطی مدیریتی، های عامل

(., 2009et al Sisakhtiهرچند .) اهمیت مانی زنده 

گرفته  انجام های بررسی در اما فراوانی دارد، اقتصادی

. است شده توجه به آن کمتر ایران هایدام روی

 در مانی زنده صفتمنظور واردکردن  به بنابراین،

 شناسایی آن، ژنتیکی بهبود و نژاد اصالح های برنامه

 این ژنتیکی های فراسنجه برآورد و محیطی هایسازه

. میزان (2009et al Sisakhti ,.است ) نیاز مورد صفت

به دالیلی مانند  یر پس از تولد در هر نژادوم مرگ

پرورش،  نظامهای ژنتیکی، نوع بهداشت، ناهنجاری

یر است و میزان ناپذ پرهیزی ودمدیریت و غیره تا حد

 ,.Mandal et alآن در نژادهای مختلف متفاوت است )

های نژاد یر بزغالهوم مرگپذیری صفت وراثت (.2004

شده و  عدیلتهای حیوانی و پدری مرخز با مدل

گزارش شد  29/0و  32/0، 41/0به ترتیب  ایآستانه

(Rashidi et al., 2011 با توجه به .)یرپذیری صفت تأث

توان های ژنتیکی و غیر ژنتیکی، می مانی از عاملزنده

یر وم مرگهای  با مشخص کردن سهم هر یک از عامل

 ,.Riggio et alی را افزایش داد )ور بهرهرا کاهش و 

ی گوسفند دجالونک (. در بررسی سه صفت رو2008

در کشور غنا، مشخص شد که این صفات با توجه به 

های اصالح  بیشینه سود و ارزش اقتصادی در هدف

 مانی )بقا(، زنده نژادی به ترتیب اهمیت عبارت بودند از

بقا از تولد تا میزان یدمثل و رشد، همچنین تول

 ,.Annor et alبود ) 88/0شیرگیری در این گوسفند 

 ارانمددا بیشتر یشاگر که ییازآنجا ان،رـیا (. در2007

 فات رشدص به ،است بیشتر گوشت تولید سمت به

 شناختهـفات ص ینتر عنوان مهم به و شده توجه بیشتر

 فتـص ینتر مهم رسد، یم نظر به که یدرحال د،شومی

. باوجود باشد ءبقا ،نیز انیرا در ،غنا رد کشوـهمانن

 اـما ،دـندار پایینی ییرپذ وراثت اـبق تفاـص هـینکا

 ،یابیارز درها  آن هـب طوـمرب یاـهردکور از دهتفاـسا

 توجه باد. شومی ها ینبهتر بنتخاا در دبهبو به منجر

 تصفا ینا نتیکیژ یها فراسنجه آوردبر عموضو نـیا به

 در دهستفاا و دام اصالحی ارزش آوردبر ایبر

 دهبوب دنکر بیشترمنظور  به ادینژ حصالا یها برنامه

ی ساز مدل .(Shiry et al., 2015ست )ا زمال نتیکیژ

تواند با یک متغیر وابسته به زمان بهتر می عنوان بهبقا 

توان  یمی بقا شناخته شود. زیرا ها دادهوتحلیل  یهتجز

ی سانسورشده و غیر سانسورشده از رکوردهااز 

که پیش از تکمیل دورة بررسی انتخاب  هایی دام

 Abdelqader et al., 2012; vanکرد )استفاده  اند شده

Pelt et al., 2016 میلیون راس بز کرکی  30(. حدود

میلیون راس  5تا  5/4در سراسر جهان وجود دارد که 

درصد بزهای جهان( در ایران  16ها )حدود از آن

(. در Baghizadeh et al., 2009شوند )پرورش داده می

ارزش پرورش بز کرکی راینی، صفات رشد  نظام

های اصالح نژادی دارند  اقتصادی باالیی در هدف

(Barazandeh et al., 2012 در چند دهۀ اخیر، برنامۀ .)

ملی اصالح نژاد بز روی این نژاد اجرا شده است، ولی 

دهی اقتصادی آن منجر به پیشرفت زیادی در سود

نشده است. یکی از چند دلیل این نقص نبود معرفی و 

 مؤثرخاب اقتصادی صفات پایه و ایجاد یک شاخص انت

 ,.Barazandeh et al) استدر برنامه اصالح نژادی 

راهبردی با توجه به تولیدات مهم و  (.2012

، صنعت پرورش بز اهمیت جهانبز در  (استراتژیک)

در میان (. Shamsalddini et al., 2016خاصی دارد )

پژوهشگران درزمینۀ استفاده از مدل مناسب برای 

وجود دارد و  هایینظر اختالفمانی  صفات زندهتجزیۀ 

 اگرچهاند. ی خاصی را پیشنهاد دادهها مدلهر یک 

های زیادی روی بزهای کرکی راینی انجام پژوهش

 ,.Askari et al., 2008; Askari et alشده است )

2009; Mohammadabadi et al., 2009;. 

Alinaghizadeh et al., 2010; Askari et al., 2010; .

Hassani et al., 2010; Askari et al., 2011;. 

Mohammadabadi, 2012; Moghadaszadeh et al., .

2015; Tohidi nezhad et al., 2015; Shamsalddini .

et al., 2016 های ژنتیکی   فراسنجه تاکنون(، ولی

سالگی با  های کرکی راینی تا یک مانی بزغاله زنده

و ویبال برآورد نشده است.  ی خطیها مدلاستفاده از 

مانی هدف از انجام این  لذا، نظر به اهمیت صفات زنده
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مانی  های ژنتیکی زنده پژوهش برآورد فراسنجه

سالگی با استفاده از  ی کرکی راینی تا یکها بزغاله

  ی خطی و ویبال بود. ها مدل

 

 ها روشمواد و 

 3055شمار  انیـمهدـنز یهاردکور ازدر این بررسی 

راس بز  1309راس بز نر و 201راس بزغاله )ناشی از 

بز  ح نژادصالا و ورشپر هیستگاا ةگل به طمربوماده(، 

 شده یگردآورشهرستان بافت،  در قعکرکی راینی وا

شد. گله در این  استفاده 1372-1386 یها سال طی

ی دار نگهنیمه متحرک و روستایی  نظامایستگاه در 

چریدن روی مراتع داده شد و در طول روز اجازة  یم

شدند. در طول  یمشد و در شب به جایگاه برده  یم

دستی با یونجه، کاه گندم و جو  صورت بهزمستان گله 

یری از اواسط ماه مرداد گ جفتشدند. فصل تغذیه می

 ها بزغالهتا اواسط ماه شهریور بود. در نتیجه، فصل تولد 

وش از اواسط ماه بهمن تا اواسط فروردین بود. گ

درنگ پس از زایش توزین  ی و بیگذار نشانهها بزغاله

روزگی بود.  90یرگیری شسن از  یانگینشدند. ممی

های نر و ماده پس از شیرگیری از هم جدا بزغاله

. صفات مورد بررسی شامل بقای تجمعی از شدند می

بررسی  ینا ماهانه بود. در صورت بهسالگی  تولد تا یک

 ،ماهیانه دورةهر  در مانیهندز ایرب بزغاله سن بر ونفزا

 بزغاله هر به یک( یا )صفر رسانسو کد نام به کد یک

 بزغاله هر ایبر مانی هندز ردکور هر شد )یعنی داده

 رسانسو کد و فحذ حین در سن ن،ستو دو شامل

 کم با فحذ نماز ل عمر( در)طو بزغاله سن. د(بو

  .شد محاسبه فحذ یخرتا از تولد یخرتا دنکر

های )کو( واریانس صفات باینری با استفاده لفهؤم

مدل  یۀمحدودشده و بر پابیشینه درستنمایی از روش 

 تجزیه WOMBAT (Meyer, 2007) افزار  با نرم دامی

مدل های  مادری های اثرگذاریشد. با افزودن و حذف 

با استفاده از آزمون نسبت مختلف برازش شد. 

 یها برآورد مؤلفهترین مدل برای درستنمایی مناسب

 دامیمدل  سه فرم ماتریسی )کو( واریانس تعیین شد.

 زیر بود. صورت بهمورد بررسی  تابرای صفدار  یمعن

(1                   )      emmZaaZXby     
COV(a,m)=0 

(2 )               eWpemmZaaZXby  
COV(a,m)=0 

 

(3)              eWpemmZaaZXby  
COV(a,m)≠0 

 

های مربوط به هر  هبردار مشاهد yها در این مدل

 گذاریترتیب بردار اثربه eو  b ،a ،m ،pe، صفت

، نوع تولد، ماه تولد، سال های ثابت )جنس بزغاله عامل

 گذاریژنتیکی افزایشی مستقیم، اثر گذاری(، اثرتولد

ائمی محیطی د گذاریافزایشی مادری، اثرژنتیکی 

، X ،Zaند. همچنین هستباقیمانده  گذاریمادری و اثر

Zm  وW طرح هستند که به ترتیب  یها سیماتر

افزایشی مستقیم،  های ثابت، ژنتیکی عامل گذاریاثر

ژنتیکی افزایشی مادری و محیطی دائمی مادری را به 

 .دهندربط می ها همشاهد

 نیماهندز انمیز نتیکیژ یها فراسنجه آوردبربرای 

 Ducrocq) (4) ال از مدل پدرییبل ومد از دهستفاا با

& Solkner, 2000 افزار نرم( با matvec (Wang et al., 

 .( استفاده شد2002

(4) )exp()(),;( 0 ZsβXZX  thth 

 

);,(در آنکه  ZXth  در زمان  دامتابع خطر هرt ؛

)(0 th تابع خطر پایه؛ sنتیکیژ گذاریثرا داربر ؛ 

 همتغیرنرمال چند یعزتو با رانبین پد یشیافزا

),0( 2

sN As  که،Aنتیکیژ بطروا ماتریس ؛ 

2ران؛پد بین یشیافزا

s بین یشیافزا نتیکیژ یانسوار 

 انمیز. هستند حطر ماتریس Z و Xران؛ پد

logیتم )رلگا سمقیا ةپای بر یثتپذیرورا
2h) ایبر 

 Yazdi et) شد آوردبر یرزصورت  به لیباو ریپد لمد

al., 2002.) 

(5                                  )
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 ρ و ست( اv=5772/0ت )ثاب میزان  ν در آنکه 

 . است پایه لیباو یعزتو شکل  فراسنجۀ نیز

 ةپای بر یپذیرثتورا آوردبر ایبر که ییگرد روش

 تابع یها فراسنجه به و شد دپیشنها لیهاو سمقیا

 که ستا یرز رابطۀ از دهستفاا ،ستین بستهوا نیز لیباو

 ستا شده ه( نامیدeffh2)مؤثر  یپذیرثتوراعنوان  به

(Yazdi et al., 2002با .) میزان نکهیا به توجه 

 یکدنز 2به  گر، ااست 2 و 1 بین تابع شکل  فراسنجۀ

 پذیری از هر دو رابطه تا حدودیآورد وراثتباشد، بر

 شد.  هداخو نیکسا

(7                                      ) 1
4

2

2
2
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 نتایج و بحث

مانی تجمعی ماهانه تا میانگین طول عمر و نرخ زنده

نمایش داده شده است.  1سالگی در جدول  سن یک

مانی تجمعی تا سن  میانگین کل طول عمر و نرخ زنده

 91/77روز و  23/310به ترتیب  ها بزغالهسالگی  یک

درصد بود که در دامنۀ برآورد شده برای دیگر نژادها 

 ,.Mandal et al., 2007; Sawalha et alقرار داشت )

2007; Barazandeh et al., 2012; Vatankhah et al.,. 

2016; Abdelqader et al., 2017 .) 

 
. میانگین و خطای میانگین طول عمر و نرخ 1جدول 

 اینیهای رمانی در بزغاله زنده
Table 1. Overall mean and SE of longevity and 

survival rate in Raini kids 
Survival rate (%) longevity (Days) 

Birth to 
SE Mean SE Mean 

0.25 92.96 0.10 28.51 1 mo 

0.28 91.03 0.24 56.10 2 mo 
0.32 88.58 0.39 83.09 3 mo 

0.35 85.37 0.55 109.12 4 mo 

0.36 84.52 0.72 134.58 5 mo 
0.37 83.74 0.90 159.83 6 mo 

0.38 82.87 1.08 184.85 7 mo 

0.39 81.64 1.28 209.51 8 mo 
0.39 81.58 1.47 234.00 9 mo 

0.39 81.25 1.67 258.43 10 mo 

0.40 80.07 1.87 282.71 11 mo 
0.42 77.91 2.10 310.23 12 mo 

 

 با مانیهندز انمیز نتیکیژ یها فراسنجه آوردبر

و در دامنۀ پایین  حد در مختلف یها لمد از دهستفاا

 یهایپذیرثتورا. (2بود )جدول  06/0تا  01/0

نزدیک به یکسان،  2و  1 لمد از دهستفاابا  هشدآوردبر

 3و  2های یکسان نبودند. در مدل 3ولی با مدل 

 نسبت ۀمؤلف به دریما گذاریثرا از یبیشتر بخش

پدیدگانی  یانسوار بهی مادری دائم یطیمح یانسروا

ای که با مقایسه(. 2بود )جدول گرفته  تعلق (فنوتیپی)

 ها مدلبین  استفاده از آزمون نسبت درستنماییبا 

ماهگی تا  مانی از یکبرای صفت زندهانجام گرفت، 

ژنتیکی  گذاری، که شامل اثر3ی مدل ماهگ هفت

یکی افزایشی مادری، ژنت گذاریافزایشی مستقیم، اثر

 گذاریی مادری و کواریانس بین اثردائممحیطی 

، (> 05/0P)ژنتیکی افزایشی مستقیم و مادری مناسب 

ژنتیکی  گذاریشامل اثر 2ی مدل ماهگ هشتبرای 

و  ژنتیکی افزایشی مادری گذاریاثرافزایشی مستقیم، 

و برای دیگر  (>05/0P)محیط دائمی مادری مناسب 

ژنتیکی افزایشی  گذاریل اثرشام 1صفات مدل 

 ژنتیکی افزایشی مادری گذاریمستقیم و اثر

(05/0P<) پایینمدل مناسب انتخاب شدند.  عنوان به 

 مورد بررسی را تصفا یپذیرثتورا یهاآوردبر دنبو

، یشیافزا نتیکیژ یانسوار دنبو کوچک به توان یم

 ماهیت همچنین و نتیکیژغیر های عامل ةعمد یرتأث

های پیشین  داد. بررسی نسبت تصفا ینا یا آستانه

مانی  پذیری میزان زندهنشان داده، متوسط وزنی وراثت

گزارش شده  04/0بررسی  24ی شمار بند جمعدر 

های  یریپذ وراثت(، که Fogarty, 1995است )

آمده از این بررسی هم در این دامنه قرار دارند.  دست به

دامنۀ برآورد  گزارش، پژوهشگران 16با بررسی شمار 

ها را از مانی در برهپذیری مستقیم میزان زندهوراثت

(، Safari et al., 2005به دست آوردند ) 11/0تا  0٫0

. استاز این بررسی  آمده دست بههای  که برابر با یافته

مانی در پذیری صفات زندهدر گوسفند کرمانی وراثت

 ,.Barazandeh et al)آورد بر 09/0تا  04/0دامنۀ 

یری در پذ وراثتبختیاری -( و در گوسفند لری2012

 ,.Vatankhah et alبرآورد شده ) 08/0تا  04/0دامنۀ 

( که با نتایج این پژوهش همخوانی دارد. 2016

پذیری صفات مورد برآوردهای پایین برای وراثت

مانی صفات بررسی بیانگر آن است که صفات زنده

یر دخیل وم مرگی در های زیاد ای بوده و عامل یچیدهپ

(. با توجه به Riggio et al., 2008هستند )

یۀ مدل های خطی بر پایری پایین این صفات پذ وراثت
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حیوانی انتخاب مستقیم و درون گله منجر به پیشرفت 

 ژنتیکی محسوس نخواهد شد.

 یپذیرثت، وراهارپد بین نتیکیژ یانسوار ۀمؤلف 

 و لیهاو سمقیا در یپذیرثت، ورایتمیرلگا سمقیا در

 ریپد لمد با تجزیه ازآمده  دست مؤثر به یپذیرثتورا

 ماهگی 5 سن در یافته یشافزا هابزغاله سن یشافزا با

 10تا  6سن  ه، درسیدر دخو میزان بیشترین به

 ماهگی 12 تا 11و در سن  جزئی های اننوس ماهگی

 شاید. (3یافته است )جدول  کاهش ندکیا رهابدو

 بین نتیکیژ یانسوار جزئی های اننوس علت انبتو

 به را ماهگی 5 سن از پس یریپذ وراثت انمیز و هارپد

 ظلحا به ماهگی 5 سن از پس هابزغاله شماری فحذ

ی ذیرـپثتداد. میزان ورا نسبت شتیدا و واریرپزادما

از یتمی رلگا سمقیا ری، درپدل دم از هدآمـ دست به

از ه ـلیاو ساـمقی ، در(40/0تا  14/0) کم تا متوسط

 نیزمؤثر  یپذیرثتورا ( و70/0تا  25/0) متوسط به باال

 (. در3است )جدول  هشد آوردبر متوسط حد در

ه، چهر سیه یها هبر ( روی2008) Riggio et al. بررسی

 انمیز سن یشافزا که با داده شد ننشا

دهد که می نانش کاهش هشد آوردبر یهایپذیرثتورا

ۀ واریانس مؤلفا آن همخوانی دارد. نتایج این بررسی ب

 Southey etهای مختلف در بررسی پدری برای دوره

al. (2001)  ی نر در ها برهروی جمعیتی از

 069/0با استفاده از مدل ویبال از  آمریکا متحده یاالتا

پذیری در آورد شد و میزان ضریب وراثتبر 13/0تا 

کردند،  گزارش 21/0تا  15/0مقیاس لگاریتمی را از 

 به توجه . بااستدر این تحقیق میزان آن کمی باالتر 

 بایستی یتمیرلگا سمقیا در یپذیرثتورا آوردبر ینکها

 به زنیا تبدیل ینا در د، وشو هندداگربر لیهاو سمقیا به

های  ، در نتایج بررسیاست لیباو تابع شکل فراسنجۀ

 آوردبر که ستا هشد ارشگزبرخی از پژوهشگران 

 به دننبو بستهوا ظلحا به مانیـهنزمؤثر  یثتپذیرورا

 سمقیا در آوردبر از بهتر لیباو تابع شکل  فراسنجۀ

 ینکها به توجه با واست  آن تبدیل سپس و یتمیرالگ

 2 تا 1 لمعموطور به لیباو تابع شکل  فراسنجۀ میزان

، باشد تر یکنزد 2 به  فراسنجه ینا میزان هرچه، است

 با تربیش یتمیرالگ مقیاس در یپذیرثتاور یهاآوردبر

 ,.Yazdi et al)شت دا خواهد هماهنگیمؤثر  یذیرپثتورا

( برآوردی 2013) Vatankhah(. در نتایج پژوهشی 2002

بختیاری از  -های لریپذیری بقای برهاز میزان وراثت

مدل پدری در مقیاس لگاریتمی، مقیاس اصلی و 

میزان کم تا متوسط به ترتیب از  مؤثرپذیری  وراثت

( و متوسط 55/0-35/0( و متوسط تا باال )17/0-25/0)

 آمده دست به( تعیین کرد که کمتر از نتایج 27/0-39/0)

پذیری از بقای بره از  در این تحقیق هستند. برآورد وراثت

گیری )مدل ویبال پدری( گزارش شده تولد تا از شیر

تا  23/0ة ( در محدود2012) .Barazandeh et alتوسط 

از این تحقیق   آمده دست بههای  و کمتر از ارزیابی 29/0

مانی از تولد تا  پذیری میزان زندهاست. ارزیابی از وراثت

ی اسکاتلند متوسط و از ها برهسالگی از مدل ویبال در  یک

( و Sawalha et al., 2007متفاوت بود ) 33/0تا  18/0

ش شده است. بود که در این تحقیق براز ازآنچهکمتر 

یر وم مرگپذیری برای صفت بقا و وراثت برآورد هرچند

، با این حال ممکن است بتوان پیشرفت ژنتیکی استکم 

هایی دارای ارزش اصالحی باالتر برای را با انتخاب بره

 (. Everett-Hincks, 2014مانی افزایش داد ) زنده

 
 خطی لمد از آمده دست به سالگییک سن تا تولد از هابزغاله تجمعی مانیهندز انزمی( درصد) نتیکیژ یها فراسنجه آوردهای. بر2جدول 

Table 2. Genetic parameter estimates for Raini Cashmere kids survival from birth to 12 months of age using linear model 
Survival to Model 1 Model 2 Model 3 

 ha
2 hm

2
 Log L ha

2 hm
2
 pe

2 Log L ha
2 hm

2
 pe

2 Corr (a,m) Log L 
1 mo 0.05 0.02 2917 0.06 0.02 0.15 2913 0.03 0.03 0.18 0.63 2901 
2 mo 0.04 0.02 2676 0.04 0.02 0.12 2674 0.02 0.05 0.17 0.83 2653 
3 mo 0.01 0.01 2452 0.01 0.01 0.05 2450 0.02 0.03 0.18 0.81 2409 
4 mo 0.01 0.01 2272 0.01 0.01 0.08 2264 0.01 0.02 0.14 0.65 2234 
5 mo 0.01 0.01 2262 0.01 0.01 0.05 2256 0.01 0.02 0.07 0.72 2243 
6 mo 0.01 0.01 2237 0.01 0.01 0.06 2231 0.01 0.02 0.09 0.50 2222 
7 mo 0.01 0.01 2123 0.01 0.01 0.07 2118 0.01 0.01 0.13 0.55 2085 
8 mo 0.01 0.01 1991 0.01 0.01 0.04 1989 0.01 0.02 0.04 -0.59 1989 
9 mo 0.01 0.01 1989 0.01 0.01 0.03 1987 0.01 0.02 0.03 -0.68 1988 

10 mo 0.01 0.01 1961 0.01 0.01 0.03 1960 0.01 0.02 0.03 -0.77 1959 
11 mo 0.01 0.01 1944 0.01 0.01 0.03 1943 0.01 0.02 0.03 -0.75 1943 
12 mo 0.01 0.02 1956 0.01 0.01 0.04 1956 0.01 0.02 0.06 -0.76 1955 

ha
2: Direct heritability, pe2: maternal permanent environmental variance as proportion of phenotypic variance, hm

2: maternal heritability, Corr(a,m): 
correlation between direct genetic effect and maternal additive genetic effect; log L: loharithm likelihood. 
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نتیکی ی ژها و فراسنجهیانس ی وارها مؤلفهآورد . بر3ول جد

 لیبابا استفاده از مدل پدری ومانی تجمعی هندز
Table 3. Estimates of variance components and 

heritabilities obtained from Weibul sire model 
Survival 

analysis to 
  

Sire 

models 
 

σS
2 h2

log
 h2

ori h2
eff  

1 month 0.061 0.14 0.25 0.23 
2 month 0.071 0.17 0.30 0.27 

3 month 0.082 0.19 0.34 0.30 

4 month 0.123 0.28 0.49 0.44 
5 month 0.181 0.40 0.70 0.61 

6 month 0.143 0.32 0.57 0.50 

7 month 0.150 0.33 0.60 0.52 

8 month 0.100 0.23 0.41 0.37 

9 month 0.099 0.23 0.40 0.36 

10 month 0.109 0.24 0.44 0.39 
11 month 0.113 0.26 0.46 0.41 

12 month 0.089 0.21 0.37 0.33 
σS

2: Sire variance, h2
log: Heritability on the logarithmic scale, h2

ori: 

Heritability on the original scale, h2
eff: Effective Heritability. 

 

 اب انیـمهندز صفت نتیکیژ یها فراسنجه آوردبر

 تابع با مانیهندز ةتجزی و یخط یهالدم از دهستفاا

 انگینمی که یطور به وت برآورد شدمتفا کلی ل، بهیباو

 با زیهتج از ناشی مستقیم یپذیرتثورا آوردرب

 01/0 ةمن)دا کم ربسیا حد در خطی مختلف یها لمد

 یهالمد از دهستفاا با متناظر یهاآوردبر و (06/0تا 

 (70/0تا  14/0متوسط ) دح در لایبو ابعت فمختل

 یها مؤلفههای پیشین نیز  بررسی غلبا در. داشتند

 از دهستفاا با مانیهندز انمیز ایبر هشد آوردبر یانسوار

 از دهستفاا بابرآوردها  ازتر  کوچک یخط یهالمد

است  مانیهندز ةتجزی یا لجستیکی، ا آستانه یهالمد

(Sawalha, et al., 2007; Southey et al., 2001; 

Matos et al., 2000)  ها آنکه نتایج این بررسی با 

 همخوانی دارد.

 

 گیری کلینتیجه

 با تجزیه از آمده دست به مستقیم یپذیرثتورا

برآورد  06/0تا  01/0 نۀمدر دا خطی مختلف یها لمد

 یهالمد از دهستفاا با متناظر یهاآوردبرشد ولی 

. نددبو70/0تا  14/0دامنۀ  در لیباو تابع دارای مختلف

 یهالمد از دهستفاا با مانیهندز ةتجزیبنابراین نتیجۀ 

 نتیکیژ بنتخاا به پاسخ سرعت که ستا ینا خطی

 و دبو هداخو هستهآ ربسیا انیمهندز صفت دبهبو ایبر

انتخاب  و نتیکیژغیر های عامل دبهبو به بایستی تربیش

یرمستقیم از راه صفاتی که همبستگی باالیی با غ

 بین عتنو از دهستفاا مانی دارند و همچنین صفات زنده

 ةتجزی از ناشی یگیرنتیجه که یدرحالتوجه کرد،  هاادنژ

 ینا لیباو تابع دارای یهالمد از دهستفاا با مانیهندز

 یشافزا ایبر نتیکیژ بنتخاا به پاسخ سرعت که ستا

 انمیز ءتقاار ایبر ممکن است بیشتر باشد و مانی هندز

 به نتیکیژغیر های عامل دبهبو بر توان افزون، میمانیهندز

البته شاید بهترین  .توجه کرد نیز ادنژ درون بنتخاا

یری باال که پذ وراثتراهکار شناسایی صفات دارای 

مانی دارند و  همبستگی ژنتیکی باالیی با صفات زنده

 باشد. ها آنیۀ بر پایرمستقیم غانتخاب 
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