
  1397بهار  1، شماره 10نشریه پژوهشهاي علوم دامی ایران جلد     303

  
  پژوهشی -مقاله علمی

و  یبا استفاده از دو مدل خط هاي گوسفند عربیبرهدر  یمانزنده ژنتیکی پارامترهايبرآورد 
  بالیو

  
 3، ارسالن برازنده*2، محمد تقی بیگی نصیري1نصیر کریمی

  21/02/1399تاریخ دریافت: 
  22/06/1399تاریخ پذیرش: 

  
  دهیچک

مانی هدف این مطالعه بررسی پارامترهاي ژنتیکی صفات زنده   مانی آن است. میزان زندهوري اقتصادي پرورش گوسفند تا حد زیادي تحت تاثیر   بهره
سفند عربی از تولد تا یک  سازمان     1383تا  1371يهاسال  یکه طی نژاد عربهاي بره یمانزنده رکورد 5452تعداد  منظور ازسالگی بود. بدین گو سط  تو

ستفاده گرد  بودشده   يآورشهرستان اهواز جمع   يجهاد کشاورز  شامل  مدل نیا .هاي خطی و نسبت خطر با تابع ویبال تجزیه شدند  ها با مدلداده. دیا ها 
سن مادر و متغ    سال و ماه تولد بره، نوع تولد،  صادفی ژنت   کمکی وزن تولد بره ریاثر عوامل ثابت  صورت درجه دوم و اثرات ت ستق  یش یافزا کییها به   م،یم

ستق  يریپذوراثت. مانده بودندو باقی يمادر دائمی طیمح ،يمادر شی یافزا کییژنت تا  025/0بازه  خطی، درمختلف  يهامدل باها مانی برهزنده زانیم میم
تابع  يدارا يمدل پدر دست آمده از بهموثر نسبت خطر   يریپذو وراثت هیاول اسیمق تمی،یلگار اسیدر مق میمستق  يهايریپذوراثتگردید.  برآورد 061/0

شان داد.   75/0تا  13/0دامنه  بالیو سط تا باال براي  هاي خطیمدل پذیري کم برايبیانگر وراثتنتایج را ن سط تا   يهانیتخم .بود تابع ویبال و متو متو
ستفاده از مدل  ي ریپذوراثتباالي  سبت   يهاصفات بقا، با ا گنجاندن آن و  نژاديدرونانتخاب  قیاز طر بره تواند ایده بهبود بقايمی، تابع ویبال باخطر ن

  را مورد توجه قرار دهد. عربیشاخص انتخاب نژاد گوسفند در 
  

  .پذیريمانی، گوسفند عربی، وراثتزنده :يدیکل يهاواژه
  

    1 مقدمه
سفند   ستان     عربی نژاد گو ستان خوز شیه غربی و جنوبی ا بومی حا

ست.  سفند عربی تقریبا  		ا سفندان     55جمعیت گو صد از جمعیت گو در
ی نژادهاي گوشت 		و یکی ازدهد خوزستان تشکیل می  بومی را در استان  

سفند  سوب می 		گو سفندها به خوب  نیا .شود مح ص    یگو صو  اتیبا خ
ــ ــد راتییکمبود باران، تغ جمله،  از  منطقه  نیا يریگرمسـ  درجه  دی شـ
ستند    هاي علوفهو تنوع کم در گونه شب و روز  نیحرارت ب   سازگار ه

 براي کواریانس -واریانس  اجزاي و ژنتیکی پارامترهاي   برآورد). 13(
 نیبیپیش ،یارزش اصالح ینیبشیپنژادي،  اصالح هايبرنامه طراحی
مناســب  روش کارگیريبه و انتخاب هايبرنامه انتظار از مورد پاســخ
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صادي  مهم صفات  براي انتخاب ست (  ضروري  اقت میر بره ومرگ). 3ا
ست به       ست که ممکن ا شکل جهانی در پرورش گوسفند ا -40یک م

، تواند بر بهبود ژنتیکیشده برسد و می  هاي متولد درصد از کل بره  20
صادي دام    سائل اقت ، 15، 1پروري تاثیر منفی بگذارد (رفاه حیوانات و م

سبت به بهبود تعداد بره  يشتر یب سودآوري ها بره يبهبود بقا ).19 ها ن
 ياریبس ریاست که تحت تأث یبیترک یژگیو کیها بره يبقا .)32( دارد

ــرا  با شـ مد ییهواوآب طیاز اثرات مختلف مرتبط  تار بره و  تی ری،  ، رف
ــا شیم ــا نیبنابرا؛ قرار دارد یطیعوامل مح ریو س ــناس عوامل  یی، ش

رش پرو يوهایســـنار يبرا یکیژنت يپارامترها قیو برآورد دق یطیمح
ست  يضرور  س ). 25، 20، 11، 2( ا صفت رو    یدر برر سفند   يسه  گو
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 تیاهم بیبه ترت ينژاداصـالح  يهادر هدف يسـود و ارزش اقتصـاد  
شد،  دمثلیتول(بقا)،  یمانعبارت بودند از زنده بقا از  زانیم نیهمچن و ر

ــ تولد تا اي که بر ). در مطالعه4( بود 88/0گوســفند  نیدر ا يریرگیش
 هکروي گوسفندان بلوچی، ایرانبلک و زندي انجام شد، مشخص شد      

).  3( دارند مانیزنده صفت  بر داريمعنی اثرات محیطی هايسازه  برخی
ــازه این گرفتن نظر در بنابراین   برآورد براي آماري هايمدل ها درس

ستق  يریپذوراثت ).3د (دار ضرورت  نااریب ژنتیکی پارامترهاي  بقا میم
، 6( گزارش شده است   13/0تا  00/0مختلف گوسفند از  ي نژادها يبرا
 صفت بقا باالتر از  يریپذ، وراثتقاتیتحق یدر برخ). 34، 32، 15، 11
 گوسفند يبقا برا يریپذدامنه وراثت). 32، 30، 11، 5( بوده است 13/0
 004/0-069/0، 01/0-22/0بختیاري، دامغانی و بلوچی به ترتیب يلر
 ریاستفاده از متغ ).29، 15، 11( است  دهیگزارش گرد 085/0-168/0و 

سته به زمان و داده  شده در تجز      يهاواب سور   مانیزنده لیتحلوهیسان
ست بهتر از   ستفاده برا رایج  يهامدل ریسا ممکن ا  یابیارز يمورد ا

ه ک است  یواناتیسوابق سانسور شده مربوط به ح     )؛19( باشد  مانیزنده
). 19اند (اساس برخی معیارها حذف و یا اینکه در طول مطالعه مرده  بر

سب جهت آنالیز       ستفاده از مدل منا صوص ا شگران در خ در میان پژوه
مانی اختالف نظرهایی وجود دارد و هر یک از پژوهشگران،  صفت زنده 

ستفاده از مدل  شنهاد داده  ا صی را پی طور کلی براي آنالیز اند. بههاي خا

ستفاده از مدل صفت زنده  ستانه مانی ا شده    هاي خطی و آ شنهاد  اي پی
به مانیزنده لیتحل و هیتجز ،یمطالعات قبل برخی از در). 24اســت (

احتمال زمان به عنوان     عیتوز نکه یبدون ا  ينریبا  تصـــف  کی عنوان 
نالیز زنده   ازی ن نیترمهم ــود  مانی براي آ ي ها ، در دورهدر نظر گرفته شـ

 کی هابره ریمومرگزمانی مختلف انجام شــده اســت و از آنجایی که 
 يهایژگیو نیکه بتواند چن یکیرو، مدل ژنت نیاز ا؛ صفت آستانه است

 احتماال یکیژنت يپارامترها نیتخم يبرا ،دهد يرا در خود جا ياطبقه
شت  يشتر یب ییکارا صفات بقا و عدم   ).12( خواهد دا نظر به اهمیت 

ــفات و مدل     برآورد  هاي مربوطه در گوســـفند عربی،   مطالعه این صـ
نده  یکیژنت يها پارامتر  لد    يها ی برهمان ز ند عربی از تو ــف تا   گوسـ

ــالگکی  ــتفاده از   یسـ هدف این   بال یو تابع و  یخط يها مدل  با اسـ
  پژوهش قرار گرفت.

  
  هامواد و روش

 ینژاد عربهاي بره یمان زنده  رکورد 5452پژوهش از تعداد   نیدر ا
ــال یکه ط ــاورز  1383تا  1371ي هاس ــازمان جهاد کش ــط س  يتوس

  .)1(جدول  دیاستفاده گرد بودشده  يآورشهرستان اهواز جمع

  
  شجره اطالعات -1 جدول

Table 1- pedigree data 
 شجره در حیوانات کل تعداد

T. N. of animal in the 
pedigree  

 رکورد تعداد
N. of 
records  

 پدر
N. of 

sire  

 مادر
N. of 

dam  

 گذار پایه جمعیت
N. of 
founders  

 گذارپایه غیر جمعیت
N. of non-

founders 
7359  5452  154  2357  2446  4913  

 
شجره، جنس بره،      اطالعات مورد  شامل اطالعات کامل  ستفاده  ا

سال، ماه و روز تولد،   ش،یدر زمان زا شیسال، ماه و روز حذف، سن م  
ها در  کلیه اطالعات در قالب فایل داده       نوع تولد بره و وزن تولد بودند.   

ــتفاده از بخش     excelافزار نرم ــد و در چند نوبت با اسـ هاي ذخیره شـ
مورد بازنگري و   Visual Fox pro 8.0گوناگون این برنامه و برنامه      

صحیح قرار گرفت.   شجره، از نرم   ت شکیل فایل  و  Excelافزار جهت ت
CFC      صفت زنده شد. براي  ستفاده  شاهدات به ترتیب،  مانی فا ایل م

شامل شماره ثبت بره، شماره ثبت پدر، شماره ثبت مادر و عوامل ثابت     
سال تولد  شامل، گله، جنس، ماه تولد  سن مادر   بره،  بره، نوع تولد بره، 

صفت بود.  س   و رکورد  شامل م  نیدر ا یصفات مورد برر  زانیپژوهش 
 انهیصورت ماه و به یسالگ کی انیها از تولد تا پابره یتجمع یمانزنده
 يهدر هر دور یمانزنده يه برابرافزون بر ســن ی بررســ نیدر ا بود.
سور     کی انه،یماه سان شد  هربه هر ب )کی ایصفر  (کد به نام کد   داده 
ستون،    هرهر ب يبرا یمانهر رکورد زنده یعن(ی  نیسن در ح  شامل دو 

با کم در زمان حذف ) طول عمر(ســن بره ). بود حذف و کد ســانســور

ــد  خیتولد از تار خیتار کردن ــبه ش منظور برآورد به .)23( حذف محاس
ها    مدل خط      يپارامتر فاده از  ــت با اسـ حداکثر   ،یژنتیکی  از روش 

ــت ــده در نرم یینمادرس ــورت و به )Wombat)22 افزار محدودش ص
 شش يافزودن و حذف آثار مادر استفاده گردید که با یصفتتجزیه تک

 یوانیح يهامدل؛ هر صـــفت برازش شـــد يمختلف برا یوانیمدل ح
 ریه شرح ز ب مانیزندهصفات   یکیژنت لیتحلوهیتجز يمورد استفاده برا 

 .است
)1(                                                          ay=Xb+Za +e  
)2(              Cov a,m =0           ay=Xb+Za +Wpe+e       
)3 (    amCov a,m Aσ                   a my=Xb+Z a+Z m+e  
)4(

        
   Cov a,m =0                 a my=Xb+Z a+Z m+e   

)5(          Cov a,m =0          a my=Xb+Z a+Z m+Wpe+e  
)6(    am Cov a,m Aσ           a my=Xb+Z a+Z m+Wpe+e  

مدل  هدات،   y فوق، يها در  ــا مل  b بردار مشـ  بردار اثرات عوا
 کیبردار اثرات ژنت  mم،یمســتق یشــیافزا کیبردار اثرات ژنت  a،ثابت
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بردار اثرات  e ،يمادر  یدائم یطیبردار اثرات مح pe ،يمادر  شیافزا
اثرات  نیب انسیکووارamσ ،يشاوند یروابط خو سیماتر A مانده،یباق
  mZ و X، aZ، Wpe است، همچنین  و مادر وانیح میمستق  یکیژنت

ــتند، که ارتباط به ترت     يها سیماتر   کیعوامل ثابت، ژنت    بی طرح هسـ
 یشیفزاا کیو اثرات ژنت يمادر یدائم یطیاثرات مح م،یمستق یشیافزا

شاهدات برقرار م  يمادر سبت   کنندیرا با بردار م ستفاده از آزمون ن . با ا
سه شدند  ها (فرمول مقابل) مدل نماییدرست  دل م نیترمناسب و  مقای

فه  يبرا LRT شــــد. نییتع انسی وار)کوي (ها برآورد مؤل = 2 ×
(logr − logf)  در این فرمولlogr  ــت گاریتم درسـ با    ل مایی مدل  ن
ــت  logf حداقل پارامتر و    حداکثر پارامتر    نمایی مدل با   لگاریتم درسـ

ــت.  ــتفاده ای مانزنده زانیم یکیژنت يهاپارامتربرآورد  يبرااس ز با اس
اســتفاده ) 35(  Matvecبا نرم افزار) 8ي زیر (از مدل پدر بالیمدل و

 شد.
)7(                                       oh t;X, Z =h t ×exp X β+Zs      

که درآن  h t;X, Z   تابع خطر هر دام در زمان t، oh t  تابع  
نرمال  عیپدران با توز نیب یشـــیافزای کیژنت اثراتبردار  S، هیپا خطر
2،رهیمتغچند

sN(0,Aσ )s  کهA یشـــیافزای کیروابط ژنت سیماتر 
2 پدران؛  نیب

sσ و  پدران  نیب یشـــیافزا یکیژنت انسی وارX  وZ  
ــتند. سیماتر  تمیلگار اسیمق يیهبر پا يریپذوراثت زانیم طرح هس

2
log(h   .)36( برآورد شد ریبه صورت ز بالیو يمدل پدري برا(

)8                          (                              2
2 s
log 2

2
s

4σ
h =

πσ +
6

 
 
 

 

 يیه اپ  اسی مق به  یتمیلگار  اسی از مق يریپذ وراثت  لی تبد  يبرا
  ).36( استفاده شد ریز يهاز رابط زین هیاول
)9                                        (2 -2 2

ori log
vh =(exp( ) )hρ  

ــکل توزیع ویبال V= -0.5772 مقدار ثابت  Vکه  و نیز پارامتر ش
  .باشدیپایه م

ثت   يروش دیگر یه       يریپذ که براي برآورد ورا یاس اول یه مق پا بر 
شد و به پارامترها   شنهاد  سته نم  يپی ش یتابع ویبال نیز واب ستفاده   د،با ا
  تموثر نامیده شــده اســ يریپذعنوان وراثتاز فرمول زیر اســت که به

 باشــد،یم 2 و 1مقدار پارامتر شــکل تابع بین  کهنی. با توجه به ا)36(
به   ثت     2اگر  ــد، برآورد ورا باشـ یک  باً   يریپذ نزد از هر دو فرمول تقری

  یکسان خواهد شد.
)10                                     (                   

2
2 s
eff 2

s

4σ
h =

σ +1  
  

 
  نتایج و بحث

مانی از مولفه واریانس فنوتیپی و پارامترهاي ژنتیکی صــفات زنده
تا دوازده  یک  ــاس تجزیه   ماهگی  یل یک  ماهگی براسـ متغیره در وتحل

سه       2جدول  ست. با مقای شده ا شان داده  ستفاده از آزمون  ن اي که با ا
ی مانها انجام گرفت، براي صــفت زندهنمایی بین مدلنســبت درســت

شامل اثر   4ماهگی مدل ماهگی و دهماهگی، چهارماهگی، پنجیک که 
ژنتیکی افزایشــی مســتقیم، اثر ژنتیکی افزایشــی مادري و کوواریانس 

ستقیم و مادري    شی م ، براي دوماهگی )P>05/0(بین اثر ژنتیکی افزای
شامل اثر ژنتیکی اف  3مدل  ش    که  ستقیم و اثر ژنتیکی افزای شی م ی زای

ــهP>05/0مادري (  ــت )، براي سـ نه  ماهگی، هشـ ماهگی و  ماهگی، 
ستقیم و براي       1ماهگی مدل دوازده شی م شامل اثر ژنتیکی افزای که 
شامل اثر ژنتیکی   5ماهگی مدل ماهگی و یازدهماهگی، هفتشش  که 

شی مادري و محیط دا      ستقیم، اثر ژنتیکی افزای شی م مادري  ئمیافزای
)05/0<Pعنوان مدل مناســب انتخاب گردیدند. مدل مناســب ) بود، به

نده مانی متغییر بود.        ــفات ز ــایر محققین براي صـ  رددر مطالعات سـ
 همکاران و الماسی و کردي نژاد هايبره روي بر) 1395( ساقی مطالعه

 گیسالیک تا تولد از هابره مانیزنده صفات براي زندي نژاد در) 1395(
 و نژادمحمدي که ايمطالعه در). 28، 3( بود مدل ترین مناسب 1 مدل

  ه،ن تا مانیزنده صفت براي راینی هايبزغاله روي بر) 1396( همکاران
سب  عنوان به 3 مدل ماهگیدوازده و یازده ده،   انتخاب مدل ترینمنا

 ثرا مادري، و مسـتقیم  افزایشـی  ژنتیکی اثرات بر افزون). 23( گردید
شت  تاثیر مانیزنده صفت  بر نیز مادري دائمی محیطی   نتایج اب که. دا
 همکاران و نژادمحمدي و سیکز گوسفند در) 2009( همکاران و جیهان

دامنه برآورد  ).23، 7مطابقت دارد ( ینیرا هايبزغاله روي بر) 1396(
طی، خمختلف  يهامدل باها مانی برهزنده زانیم میمستق  يریپذوراثت

عه    061/0تا   025/0بازه   در ــت. در مطال ــی  اسـ با بررسـ نژاد  16اي 
ها از رهمانی در بپذیري مستقیم میزان زندهگوسفند، دامنه برآورد وراثت

 .است مطالعه در تطابق با آن نیا جیکه نتا) 27گزارش شد ( 11/0تا  0
در  مانی قبل از شیرگیري پذیري صفات زنده در گوسفند کرمانی وراثت 

شد (  09/0تا  04/0دامنه  ستقیم برآورد  يپذیروراثت). 5برآورد  شده   م
ضبط  نیاز بدو تولد تا آخر بقا يبرا سنگ   شده  تاریخ   يسر در گوسفند 

شان داد   157/0تا  097/0مختلف، محدوده  یخط يهاتوسط مدل  را ن
ــت و     ی باالتر از نتایج به   ) که کم 19( ــت آمده در این مطالعه اسـ دسـ

ند لري   ــف ثت   درگوسـ یاري ورا نه    بخت  08/0تا   04/0پذیري در دام
خوانی دارد. پایین بودن ) که با نتایج پژوهش حاضر هم 32برآوردشده ( 

ثت   نده     برآوردهاي ورا با ز فات مرتبط  ــ به  مانی را می پذیري صـ توان 
ی زایشی، تاثیر عمده عوامل غیر ژنتیککوچک بودن واریانس ژنتیکی اف

سبت داد. در اغلب مطالعات،   و همچنین ماهیت آستانه  اي این صفات ن
ــده براي میزان زنده مولفه  ــتفاده از هاي واریانس برآورد شـ مانی با اسـ
ستفاده از مدل   هاي خطی کوچکمدل شده با ا هاي تر از مقادیر برآورد 

ــتانه   ــتیک یا تجزیه زنده    آسـ ). 31، 30، 21باشـــد (انی میم اي، لجسـ
ــادي باالي میزان زندهطورکلی بهبه اي همانی در برهرغم اهمیت اقتص

یک    تا ســـن  هاي میزان       این نژاد  که برآورد جایی  ســـالگی از آن
هاي خطی پایین ها با اســتفاده از مدلپذیري این صــفات در برهوراثت
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ــت، نمی ــت که با انتخاب ژنتیکی به تاس بتوان  نهاییتوان انتظار داش
ــرفت ژنتیکی قابل     ــاهده کرد.   مالحظه پیشـ ــفات مشـ اي در این صـ

ــفات مورد مطالعه      برآوردهاي متفاوت و پایین براي وراثت     پذیري صـ

ــت که احتماال زنده     ــنین مختلف تحت تاثیر    بیانگر آن اسـ مانی در سـ
هاي متفاوتی بوده و همچنین میزان پاسخ به انتخاب مستقیم براي   ژن

  پایین است. صفات مذکور
  

  متغیره یک وتحلیلتجزیه براساس ماهگیدوازده تا ماهگییک از مانیزنده صفات ژنتیکی پارامترهاي و فنوتیپی واریانس -2 جدول
Table 2- phenotypic variance and genetic parameters of survival traits from 1 to 12 months of age based on a univariate 
analysis  

تا مانیزنده  
Survival 
to 

مدل بهترین  
best 

model 

 واریانس
 فنوتیپی

 

 پذیريوراثت
 مستقیم

 

 ژنتیکی پذیريوراثت
 مادري

 
 

 واریانس به مادري دائمی محیطی واریانس نسبت
 فنوتیپی

Pe2±s.e 
 

ماهگی 1  
1 month 

4 0.596 0.034±0.055 0.059±0.028 - 

ماهگی 2  
2 month 

3 0.712 0.056±0.017 0.062±0.046 - 

ماهگی 3  
3 month 

1 0.786 0.044±0.022 - - 

ماهگی 4  
4 month 

4 0.982 0.061±0.010 0.054±0.018 - 

ماهگی 5  
5 month 

4 0.913 0.058±0.011 0.048±0.022 - 

ماهگی 6  
6 month 

5 0.913 0.053±0.009 0.045±0.015 0.011±0.013 

ماهگی 7  
7 month 

5 0.109 0.053±0.010 0.049±0.013 0.008±0.010 

ماهگی 8  
8 month 

1 0.933 0.026±0.010 - - 

ماهگی 9  
9 month 

1 0.976 0.053±0.012 - - 

ماهگی 10  
10 month 

4 0.991 0.032±0.010 0.016±0.010 - 

ماهگی 11  
11 month 

5 0.996 0.032±0.010 0.016±0.011 0.010±0.012 

ماهگی 12  
12 month 

1 0.101 0.025±0.021 - - 

  
پارامترهاي ژنتیکی میزان زنده      برآورد مولفه  مانی  هاي واریانس و 

نشان داده   3 پدري داراي تابع ویبال در جدولحاصل از تجزیه با مدل  
ست. مولفه واریانس ژنتیکی بین پدرها، وراثت    یاس پذیري در مقشده ا

صل پذیري در مقیاس اولیه و وراثتلگاریتمی، وراثت از  پذیري موثر حا
ــن بره  يتجزیه با مدل پدر     ــن    با افزایش سـ  4ها افزایش یافته در سـ

سن    سیده، در  ماهگی کاهش یافته تا  5ماهگی به حداکثر مقدار خود ر
 11نوسانات جزیی و تقریباً ثابت بوده و در سنین    يماهگی دارا 9سن  

 اند. شاید بتوان علت کم شدن  ماهگی دوباره اندکی افزایش یافته 12و 
ماهگی  6پذیري بعد از سن  میزان وراثت واریانس ژنتیکی بین پدرها و

 يماهگی به لحاظ مازاد پروار 6ها بعد از سن از بره يرا به حذف تعداد

هاي نر و داشــتی و همچنین کشــتار آزمایشــی که عمدتاً هم از بره   
سبت داد. میزان وراثت بوده صل اند، ن  ، دريشده از مدل پدر پذیري حا

)، در مقیاس اولیه از 25/0تا  13/0مقیاس لگاریتمی از کم تا متوسـط ( 
سط تا باال (  سط  ) و وراثت75/0تا  39/0متو پذیري موثر نیز در حد متو

هاي مانی برهبرآورد شــده اســت. اغلب پژوهشــگران در تجزیه زنده  
ــتفاده نموده و میزان وراثت      پذیري  نژادهاي مختلف از مدل پدري اسـ

ند اتمی را گزارش نمودههاي مختلف در مقیاس لگاری   مانی در دوره زنده 
که با برآوردهاي این پژوهش مطابقت دارند. براي مثال در یک تحقیق 

پدري براي دوره    یانس  فاده از مدل      مولفه وار ــت با اسـ هاي مختلف را 
پذیري برآورد کردند و مقدار ضـــریب وراثت 130/0تا  069/0ویبال از 

2
pσ 2

ah ±s.e
2
mh ±s.e
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گاریتمی را از    یاس ل ند  21/0تا   15/0در مق که در  30( گزارش نمود  (
ــت.    باالتر اسـ که برآورد      این تحقیق میزان آن کمی  به این جه  با تو

پذیري در مقیاس لگاریتمی بایســـتی به مقیاس اولیه برگردانده         وراثت 
شــود و در این تبدیل نیاز به پارامتر شــکل تابع ویبال اســت، در نتایج 

هاي برخی از پژوهشــگران گزارش شــده اســت که برآورد   بررســی
ــته نبودن به فراســـنجه ذیري مؤثر زنده پ وراثت   يمانی به لحاظ وابسـ

شکل تابع ویبال بهتر از برآورد در مقیاس لگاریتمی و سپس تبدیل آن   
ست و با توجه به این   سنجه ا شکل تابع ویبال به که میزان فرا ور طي 

سنجه به    2تا  1 معمول ست، هر چه میزان این فرا شد،  نزدیک 2 ا تر با
ث   گاریتمی بیش    تبرآوردهاي ورا یاس ل ثت  پذیري درمق با ورا ذیري پ تر 

پذیري در مقیاس لگاریتمی ). وراثت36( مؤثر هماهنگی خواهد داشــت
نده  تا    ز ــط از     روزگی در بره 120مانی از تولد  هاي کرمانی حد متوسـ
ــد ( 36/0تا   23/0 بختیاري با اي دیگردر نژاد لري). مطالعه 5برآورد شـ

شا    ستفاده از مدل پدري ن پذیري در مقیاس لگاریتمی در ن داد، وراثتا

ــط از      تا متوسـ پایین  ثت  25/0تا   17/0حد  پذیري مؤثر در حد   و ورا
پذیري ). محققین دیگري نیز وراثت33است (  39/0تا  27/0متوسط از  

ــل از تجزیه زنده     ها در دوره مانی بره زنده  مانی را  هاي مختلف حاصـ
 14تا   1مانی در تولد،   راي زنده به ترتیب ب   33/0و  18/0، 20/0، 05/0

ند (  365تا   121روزگی و  20تا   15روزگی،  ). 31روزگی گزارش کرد
چهره با استفاده  هاي سیه مانی در برهپذیري زندههمچنین میزان وراثت

، 17/0، 22/0براي پیش از تولد و   33/0از مدل پدري و تابع پروبیت،     
ــن مانی دبه ترتیب براي زنده 08/0و  14/0 هفتگی  12و  8، 4، 1ر س

شد (  شان       ). به26برآورد  شگران ن سیاري از پژوه سه ب عنوان یک مقای
ثت   تر پذیري در مقیاس لگاریتمی بیش   پذیري مؤثر از وراثت  دادند، ورا

مانی با استفاده از مدل ویبال نشان داد   پذیري زندهبوده و برآورد وراثت
ــتپذیري بهکه وراثت ــتر از مقدار بهبیش آمده از مدل ویبالدس ت دس

  ). 18، 17آمده آن از مدل خطی حیوانی است (

  
  مانی تجمعی حاصل از تجزیه با مدل پدري ویبالهاي واریانس و پارامترهاي ژنتیکی زندهبرآورد مولفه -3جدول 

Table 3- Estimation of variance components and genetic parameters of cumulative survival obtained from Weibull sire 
model 

  يپدر مدل    
Sire model     

 
تا مانیزنده  

Survival to 
  رموث پذیريوراثت

2
effh 

  هاولی مقیاس در پذیريوراثت
2
orih 

  میلگاریت مقیاس در پذیريوراثت
2
logh 

  دريپ افزایشی ژنتیکی واریانس
2
sσ 

0.26  0.48  0.16  0.070  
ماهگی 1  

1 month 

0.34  0.63  0.21  0.094  
ماهگی 2  

2 month 

0.31  0.60  0.20  0.085  
ماهگی 3  

3 month 

0.39  0.75  0.25  0.110  
ماهگی 4  

4 month 

0.23 0.42  0.14  0.062  
ماهگی 5  

5 month 

0.25  0.48  0.16  0.069  
ماهگی 6  

6 month 

0.24  0.45  0.15  0.066  
ماهگی 7  

7 month 

0.22  0.42  0.14  0.060  
ماهگی 8  

8 month 

0.22  0.39  0.13  0.059 
ماهگی 9  

9 month 

0.27  0.51  0.17  0.075  
ماهگی 10  

10 month 

0.28  0.51  0.16  0.077  
ماهگی 11  

11 month 

0.29  0.54  0.18  0.080  
ماهگی 12  

12 month 
 



  1400تابستان  2، شماره 13نشریه پژوهشهاي علوم دامی ایران جلد     308

  
عه    طال له    در م غا که روي بز جام شـــد،     اي  هاي کرکی راینی ان

 هاي مختلف خطیمانی ناشی از مدل پذیري مستقیم میزان زنده وراثت
دســت هاي بهپذیري) برآورد شــد؛ وراثت06/0تا  01/0در حد پایین (

سه با مدل خطی بیش تر و در   آمده از مدل پدري و تابع ویبال در مقای
هر چند برآورد ). 23) را نشــان داد (70/0تا  17/0حد متوســط تا باال (

صفت بقا و مرگ وراثت ست، با این حال ممکن  پذیري براي  ومیر کم ا
خاب بره     با انت فت ژنتیکی را  ــر ــت بتوان پیشـ هایی داراي ارزش   اسـ

؛ گواه این ادعـا  )9(مـانی افزایش داد  اصـــالحی بـاالتر براي زنـده  
ثت  ــتق يریپذ ورا مده   هب  میمسـ ــت آ که طی  د بو 17/0±02/0دسـ

ــد کیژنت لیتحلوهیتجز ــل ش ــفندان آویکالین حاص که  ،ی بر روي گوس
 .)12( انتخاب است قیاز طر کینشان دهنده دامنه بهبود ژنت

 
  گیري کلینتیجه

نده    پارامترهاي ژنتیکی براي میزان ز ت   مانی بره برآورد  ا ها از تولد 
شده با مدل  سن یک  هاي خطی و تابع ویبال به ترتیب سالگی، برآورد 

صل از مدل      ساس نتایج حا سط تا باال بود؛ بنابراین بر ا اي هکم و متو
ها در رهمانی بخطی ، سرعت پاسخ به انتخاب ژنتیکی براي بهبود زنده  

امل به بهبود عو بســیار آهســته خواهد بود و بیشــتر بایســتی  این نژاد
ــتقیم و تنوع بین نژادي  د، ولی توجه کر  غیرژنتیکی و انتخاب غیرمسـ

ال هاي داراي تابع ویبمانی با استفاده از مدل براساس نتایج تجزیۀ زنده 
صفت         به نظر می سخ به انتخاب ژنتیکی براي بهبود  سرعت پا سد  ر

سبت به مدل زنده سریع مانی ن شد تر هاي خطی  شان  که با  این عامل ن
ــتق قیتواند از طریم ي برهبقادهد می  ابدیدر گله بهبود  میانتخاب مس

عنوان . به گنجانده شــود عربی و در شــاخص انتخاب نژاد گوســفند   
به منظور حصول اطمینان از برتري استفاده از   پیشنهاد مطالعات آینده،  

ــه با مدل    مانی هاي تجزیه زنده   مدل  یک   خطی رایج، هاي در مقایسـ
شبیه    ستفاده از  تا  تدوین و اجرا گرددها سازي داده پروژه تحقیقاتی با ا

ــحت ارزیابی و همچنین رتبه ــتفاده از مدلص اي هبندي حیوانات با اس
  مانی مشخص گردد.ویبال و خطی براي زنده
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Introduction 1  Arabi sheep population includes almost 55% of the local sheep population in Khuzestan 

province. Lamb mortality is a universal problem in sheep breeding that may be reached to 20-40% of total lambs 
born and could impact the genetic improvement, animal welfare and economic viability of sheep breeding, 
adversely. Research on improving survival of lambs is likely to have a higher pay-off than research on improving 
the number of lambs conceived. Lamb survival is a compound trait affected by many various factors related to 
climate, management, lamb and ewe behavior and genetic effects. Lamb survivability is controlled by genetics of 
the animal, contributed by direct genetic and maternal effects and also by environmental effects. There are 
disagreements among researchers about using a suitable model to analyze the survival traits, and each researcher 
has suggested the use of specific models. In general, the use of linear and threshold models has been suggested for 
survival trait analysis. Although survival has great economic importance, in the studies conducted on Iranian 
livestock, less attention has been paid to it. The aim of this study was to analyze the genetic parameters for the 
survival of Arabi lambs from birth to one year of age using linear and Weibull models.  

Materials and Methods in this study, 5452 lamb survival records collected by the Jahad Agricultural 
Organization of Ahvaz from 1993 to 2005 were used. Traits included were cumulative survival from birth to the 
end of one year and on a monthly basis. In order to estimate genetic parameters using linear models, the Restricted 
Maximum Likelihood (REML) method was used in Wombat software based on a univariate analysis. The Weibull 
model and Matvec software were also used for estimating variance component and genetic parameters of Survival 
rate. 

Results and Discussion Different models compared using the likelihood ratio test. For survival traits until 1, 
4, 5, and 10 months, the model 4 was suitable, which include the direct additive genetic effect, maternal additive 
genetic effect and their covariance. In the case of until 2 months, the best model was the model 3, which include 
the direct and maternal additive genetic effects. For until 3, 8, 9, and 12 months, model 1 including direct additive 
genetic effect was selected. And for other traits Model 5 (direct additive genetic, maternal additive genetic, and 
maternal permanent environmental effects) was chosen as the best model. The direct heritability of survival rate 
estimated from different linear models was in the range of 0.025 to 0.061. In general, despite the high economic 
importance of survival in the breeds until one year of age, due to low estimates of the inheritance of these traits 
using linear models, it cannot be expected that genetic selection alone can make significant genetic progress. The 
genetic variance component among sires, heritability on the logarithmic scale, heritability on the original scale, 
and effective heritability obtained from Weibull sire model were increased to a peak point at 4 months. After that, 
a decline occurred until 5 months, and then a fluctuation was observed until 9 months. A limited increase was 
found in the 11 and 12 months. The heritability of sire model, in the logarithmic scale, had a low to medium range 
(0.13-0.25), and in the original scale had a medium to high range (0.39-0.75). The effective heritability was 
estimated in the medium range. Estimated values of the survival heritability using the Weibull model was greater 
than the value obtained from the linear animal model. Although heritability estimations for survival and mortality 
is low, it is possible that genetic progress may be enhanced by selecting lambs with higher breeding value for 
survival. 

Conclusion Estimation of the genetic parameters for survival lambs from birth to one year of age using linear 
and Weibull models were low vs medium to high, respectively. Therefore, based on the results of linear models, 
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response to  direct selection to improve the survival of lambs in this breed will be very slow, and more attention 
should be paid to improving non-genetic factors and indirect selection and outbreeding, but based on The results 
of Weibull models, it seems that the rate of response to genetic selection to improve survival trait is faster using 
these models compared to the linear models, suggest that lamb survival could be improved  through direct selection 
and could be included in the Arabi sheep selection  index. 
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