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بررسی اثر عوامل ژنتیکی و غیرژنتیکی بر طول عمر گوسفندان مهربان 
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21/6/95تاریخ پذیرش:13/12/94تاریخ دریافت:  

چکیده
راس میش نژاد مهربان که طی 8114راس قوچ و 405راس بره حاصل از 26991در این پژوهش از رکوردهاي طول عمر 

عوامل یینبه منظور تع.ده بود، استفاده شدآوري شوسیله سازمان جهاد کشاورزي استان همدان جمعبه1390تا 1360هاي سال
وزن تولد بره و اثرات یکمکیرجنس بره و متغ،اثر گله،سن مادر،تولدیپت،ماه تولد،تولد(ساليشده در مدل آماربرازشثابت 

تولد، سن ز نوعثابت به جاثراتتمامیوجنس بره-سال تولدمتقابل اثر استفاده شد. SASافزار نرمGLMیه آنها) از روینمتقابل ب
صفت طول یکیژنتي) بودند. جهت برآورد پارامترها>001/0P(دارمعنیعمرطولبر یوزن تولد بره به صورت خطیکمکیرمادر و متغ

بانه،نمو500000ازيزیبيهاهیتجزتماميبرااستفاده شد.TM1افزار نرمو گیري گیبس با استفاده از نمونهبیزيعمر از روش 
هايتجزیهدرعمرطولمادريومستقیمپذیريوراثتمیانگین. شداستفادهگریکدیاز100فواصلباو 100000گرم کردنيدوره

اثربامستقیمافزایشیژنتیکیاثربینهمبستگیمیانگین. شدندبرآورد15/0تا13/0بینو22/0تا16/0به ترتیب بینمختلف
به منظور گرفت،نتیجهتوانمیعمر،طولصفتپذیريوراثتپایینوردبا توجه به برآ.آمدبدست-61/0تا- 54/0مادريژنتیکی

.دادافزایشراهابرهعمرطولمدیریتی،وکاربرديتصمیماتومحیطیبهبود شرایطبابایدعمر،طولافزایش

بسگیري گینمونهگوسفند،طول عمر، ،تجزیه بیزيپارامتر ژنتیکی، :کلیديهايواژه

مقدمه
تاثیرتحتکهاستپیچیدهلهمسئیکهابرهمیرومرگ
مدیریتی،اي،تغذیههوائی،وآبشرایطنظیرزیاديعوامل

میانگین). 31(باشدمیزاعفونتعواملوهابیماريژنتیک،
تا9گوسفنددهندهپرورشکشورهاياکثردرهابرهمیرومرگ

برايمهماقتصاديزیاندهندهنشانکهاست،درصد20
زیاديهايتالشاخیر،هايدههدر. )14(استدهندگانپرورش

متولدتازههايبرهبقايبراثرگذاروکلیديعواملشناختبراي
ايگستردهطوربهوبودهمتفاوتنتایجامااستشدهانجامشده

سن.)24(گیردمیقرارتاثیرتحتتولیدسیستمونژادوسیلهبه
نماید،تركراتولیديسیستمدلیلیهربهکهزمانیدرحیوان

روایناز. شودمیگرفتهنظردرحیوانعمرطولعنوانبه
یامرگتاتولدبینروزهايتعدادمانندپیوستهزمانیمعیارهاي

طول( حذفیامرگزمانتازایماناولینیا) عمرطول(حذف
گیرندمیقراراستفادهموردمانیزندهارزیابیدرنیز) ديتولیعمر

شامل)2بریده شده(اندنشدهحذفهنوزکهحیواناتیولی،)10(
حذفهنوزارزیابیزماندرکههستندافراديرکوردهاي

ایندر. گیرندقراراستفادهموردتجزیهدرتوانندنمی،اندنشده
بامانیزندهتجزیهنظیرطیغیرخهايمدلازاستفادهحالت
هايتوزیعماهیتزیرااست،ترمناسبخطرنسبتهايمدل

اثراتچنینهموبریده شده هايدادهخصوصیاتغیرنرمال،
نظردررامحیطیعواملبرايمانیزندهبرزمانبهوابسته

صورتبهتوانمیراخاصسنیتاهابرهمانیزنده). 5(گیرندمی
مانیزندهگسسته،حالتدر. نمودآنالیزپیوستهیاستهگسصفتی

صفر،کد(گیردمیقرارتجزیهمورددوتائیصفتیکعنوانبه
نگرفتننظردرعلتبهروشایندر). مرده1کدوزنده

کاملیابریده نشدهافرادکهحالیدر(بریده شده رکوردهاي
حذفگلهازدالیلیبربناارزیابیتاریخازقبلکههستندافرادي

درحیوانسنبهمربوطهايدادهازتوجهیقابلتعداد،)اندشده
دوتائیهايدادهازاستفاده. شوندنمیگرفتهنظردرمرگزمان
ازدامحذفزمانکهاستسودمندوقتیمانی،زندهمیزانبراي
نگرفتهقرارگیرياندازهموردپیوستهمقیاسیکصورتبهگله

طول عمر در صفتژنتیکی یرغوژنتیکیپارامترهاي.)6(شدبا
مطالعهاینازهدفبنابراین،.نیستدسترسدرمهربان گوسفند

و عمرطولصفتمشخص نمودن عوامل غیرژنتیکی موثر بر
و بیزيروشازاستفادهباژنتیکی این صفتپارامترهايبرآورد
.شدبایدر گوسفند مهربان مگیبسگیرينمونه

هاروشومواد
راس26991تعدادعمرطولرکوردهايازپژوهشایندر

نژادگوسفندانمیشراس8114وقوچراس405ازحاصلبره
جهادسازمانوسیلهبه1390تا1360هايسالطیکهمهربان

ایندر. شداستفادهبود،شدهآوريجمعهمداناستانکشاورزي
ادامهبهاراوایلتاوشروعماهآذروایلاازهاگلهزایشتحقیق
نواحیباکهاستنژادهاییازیکیمهرباننژاد. داشت

.)43کشور سازگار شده است (یغربهايبخشدرکوهستانی
شد و یرهذخExcelافزاردر نرمدادهفایلقالبدراطالعاتکلیه

وبرنامهاینگوناگونهايدر چند نوبت با استفاده از بخش
1-Threshold Model 2- Censored

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري
پژوهشهاي تولیدات دامی
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قرار  يحو تصح يمورد بازنگر Visual Fox pro 8.0 برنامه
 كم حذف تاريخ از تولد تاريخ عمر، طول تعيين منظور به گرفت.
 دليل به كه هابره از دسته آن و شد محاسبه روز به و شده

 كل از داشتند منفي عمر طول تولد، تاريخ اطالعات نداشتن
ت آنها از شماره ثبت كه شماره ثب هاييبرهحذف شدند.  هاداده

 يحتصح )CFC )30افزار پدر و مادر كوچكتر بود با استفاده از نرم
 آنها مادرسن  ياكه مادر نامشخص داشتند  هاييبره يشدند، تمام

  .شدند حذف نبود معلوم
 طول صفت بر مؤثر غيرژنتيكي عوامل اثر شناسائي منظوربه
مرگ به روز از  يادر زمان حذف  هابره سن يعني ها،بره عمر
  :شد استفاده يرز يبر اساس مدل آمار  SASبرنامه GLM يهرو

  

 يبرا يواناتاز مشاهدات ح يكهر  Ysijklmnمدل  يندر ا  كه
 امين گله، sاثر  Hs كل صفت،  يانگينم μصفت طول عمر، 

تا  60امين سال تولد ( jاثر )،10تا  2امين سن مادر ( iاثر
امين l اثر امين نوع تولد (تك قلو، دوقلو)، k اثر )،90

امين ماه تولد بره، mاثر جنس بره (نرو ماده)،
وزن  ضرايب تابعيت خطي و درجه دوم وزن تولد بره، 

e درجه دوم وزن تولد بره و تولد بره sijklmn  اثر
  .باشندمانده ميتصادفي باقي

 هاي مختلف صورت گرفتبا استفاده از مدلتجزيه ژنتيكي 
  :باشندصورت زير ميهاي استفاده شده بهمدل ادالتكه مع
ay                                    1 مدل X b Z a e     
                         2 مدل

a cy X b Z a Z c e     
Cov(a,m)=Aσam   

                       3مدل 
a my X b Z a Z m e     

            4مدل 
a m cy X b Z a Z m Z c e     

Cov(a,m)=Aσam  
 

بردار اثرات  b، بردار مشاهدات طول عمر y فوق، يهامدل در
بردار  mيم، مستق يشيافزا يكيبردار اثرات ژنت aعوامل ثابت، 

 يدائم يطيبردار اثرات مح  cي،مادر يشيافزا يكياثرات ژنت
يشاوندي، روابط خو يسماتر Aو  يماندهاثرات باقبردار  eي، مادر
σam و مادر است وانيح ميمستق يكياثرات ژنت نيب انسيكووار. 

به كه هستند، طرحي هاماتريس ،، ، Xنيهمچن
 اثرات م،يمستقي شيافزا كيژنت ثابت، عوامل ارتباط بيترت
 بردار با راي مادري شيافزاي كيژنت اتاثر وي مادري دائمي طيمح

  .ندنكيم برقرار مشاهدات
برآورد اجزاي واريانس و پارامترهاي ژنتيكي صفت طول عمر 

  اين . انجام گرفت TMافزار در نرم يزياستفاده از روش ب با

  هاي ماركوف افزار براي انجام تجزيه از روش زنجيرهنرم
كند و يبس استفاده ميگيري گ) و نمونهMCMCكارلويي (مونت

اي و زمان چندين صفت خطي و آستانهداراي قابليت تجزيه هم
ها در هاي آنهاي واريانس و نسبتارائه توزيع پسين براي مؤلفه

 انواع عهده تجزيه از افزار نيزاين نرم .فايل خروجي است
داراي اثر مادري و اثر محيط  مدل پدري، حيواني، هايمدل 

 هايداده با كار و صفتهچند و صفتههاي تكتجزيهمادر، دائمي 
افزار نسبت به موارد از مزاياي اين نرم .آيدبر مي بزرگ بسيار

  هاي تر مدلتوان به سرعت باال و اجراي راحتمشابه، مي
استفاده  چهار مدل مختلفصفته اشاره كرد. در اين تحقيق از چند
مستقيم حيوان، اثر شامل اثرات  ترين مدلكامل 4مدل  كهشد 

ژنتيكي افزايشي مادري، اثر محيطي دائمي مادري و كوواريانس 
فاصله به منظور برآورد ميانگين، ميانه و بين حيوان و مادر بود. 

) پارامترهاي HPD%95درصد باالترين چگالي پسين ( 95
از بسته  همگرايي  اطمينان از دستيابي بهژنتيكي و همچنين 

BOA افزار در نرمR  ) براي انتخاب مدل). 33استفاده شد 
از ميان چهار مدل مورد استفاده از معيار اطالعات  مناسب

  به شرح زير استفاده شد: AIC(1آكائيك (
ln 2

R S SA IC n k
n

   
                               

 
  

د تعدا nمجموع مربعات يا واريانس باقيمانده،  RSSكه 
تعداد پارامترهاي موجود در مدل است. مدلي كه  kها و نمونه

را به خود اختصاص دهد به عنوان بهترين  AICكمترين مقدار 
شود. هاي واريانس در نظر گرفته ميمدل جهت برآورد مولفه

گرم ي نمونه، با دوره 500000بيزي  از هاي تجزيهبراي تمام 
ر استفاده شد و از از يكديگ 100 با فواصل 100000كردن 

مانده براي به دست آوردن برآوردهاي نمونه باقي 400000
 و مستقيم آثار بين همبستگي پذيري،وراثتهاي واريانس، مؤلفه

مادري و نسبت واريانس محيطي دائمي مادري به واريانس 
   استفاده شد. عمر طول صفت براي فنوتيپي

  
  بحث و نتايج

دهد. ي مهربان را نشان ميهاتوزيع علل حذف بره 1جدول 
)، 34/62ترتيب شامل ساير داليل (ترين عوامل حذف بهمهم

)، بيماري مزمن 86/7)، مازاد داشتي (65/9مازاد پرواري (
)، 18/2)، مشكالت بارداري (44/4)، پايين بودن توليد (34/7(

)، مشكالت زايش 92/1)، شير سوز (01/2عدم خلوص نژادي (
باشند. بيشترين و كمترين ) مي47/0( دام نقص اندام) و 79/1(

درصد) و  34/62درصد حذف به ترتيب مربوط به ساير داليل (
 باشد.درصد) مي 47/0نقص دام (

  
  
  
  

1- Akaike Information Criterion 

Ysijklmn=μ+Hs+Ai+Bj+Tk+Sl+Mm 

 +b (Wsijklmn)+b (W
 

sijklmn)+(A×S)il +(B×S)jl 

+(S×T)lk +          
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ي مهربانهاتوزیع دالیل حذف بره- 1جدول 
Table 1. Distribution of culling reasons in Mehraban lambs

درصد تجمعی فراوانی تجمعی درصد راوانی مطلقف عنوان
47/0 11 47/0 11 داماندامنقص
39/2 56 92/1 45 شیرسوز
18/4 98 79/1 42 مشکالت زایش
53/11 270 34/7 172 بیماري مزمن
97/15 374 44/4 104 پایین بودن تولید
15/18 425 18/2 51 باروريمشکالت 
00/26 609 86/7 184 مازاد داشتی
65/35 835 65/9 226 مازاد پرواري
66/37 882 01/2 47 عدم خلوص نژادي
00/100 2342 34/62 1460 سایر دالیل

ها موثر است که شناسائی دالیل متعددي بر میزان حذف بره
تواند در کنترل و کاهش تلفات، موثر واقع شده و آنها می

آوري پرورش گوسفند را افزایش دهد. میزان تلفات و حذف سود
59تا درصد 5نژادهاي مختلف گوسفند متفاوت و از ها دربره

). 11،15درصد گزارش شده است (
نداشتن هاي لري بختیاري در برهدر بررسی صورت گرفته 

ها تا سن ظاهر مناسب نیز از جمله عوامل اساسی در حذف بره
درصد)، به رغم این که 97/9رود (یک سالگی به شمار می

نداشتن ظاهر مناسب به فروش هاي حذف شده به علت بره
دار تحمیل چنانی به گلهرسند و از نظر اقتصادي ضرر آنمی

ها به هر ها، حذف برهولی از حیث انتخاب جایگزینشود،نمی
دلیلی سبب کاهش شدت انتخاب و کم شدن پیشرفت ژنتیکی 

.)38(شوددر گله می
ی ارائه شده است، در اوایل زندگ1شکلهمچنان که در 

هاي مهربان حذف کمتري صورت گرفته و بیشترین تعداد بره

ها بود که دلیل این ) زندگی بره34/62حذف در سه ماهه سوم (
هاي مربوط به مازاد پرواري و سایر دالیل در امر باال بودن حذف

این دوره بوده است و کمترین حذف مربوط به سه ماهه اول 
اهداف اصالح نژادي، ها بود که با توجه به) زندگی47/0(

شوند. با هایی که با معیارها مغایرت دارند از گله حذف میبره
پیشگیري ورعایت اصول بهداشتی و مدیریت صحیح جهت

هاي حذف به دلیل بیماريمیزان توان ها، میدرمان بیماري
. مشکالت باروري و مشکالت زایش نیز جزء کاهش دادمزمن را 
تري را مهربان هستند که درصدهاي کمهاي حذف در برهعوامل 

زا نیز هاي آساندهند. با انتخاب میشخود اختصاص میبه 
منظور توان حذف به علت مشکالت زایش را کاهش داد و بهمی

کارگیري با بهدامدلیل پایین بودن تولیدکاهش میزان حذف به
اد. توان عملکرد تولید را افزایش دهاي اصالح نژادي میبرنامه

توان مانع بسیاري از لذا با مدیریت و سیستم پرورشی مناسب می
ها از جمله موارد نامبرده شد.حذف

هاي مهربان در سنین مختلفتعداد موارد حذف در بره-1شکل 

هاي مهربانتعداد تجمعی موارد حذف در بره-1شکل 
Figure 1. Cumulative number of culling cases in Mehraban lambs

ها در دو نژاد هورو و منز در کشور میزان مرگ و میر بره
در ). 42(درصد گزارش شده است 59و 28اتیوپی به ترتیب 

انجام دادند مازاد )39(وطن خواه و همکارانپژوهشی که 
ترین درصد حذف را در نژاد لري درصد) بیش68/43پرواري (

ین درصد حذف را به خود تر) کم47/0(الخلقه بختیاري و ناقص 

ها یعنی از تولد تا دهند که در خالل عمر برهاختصاص می
وقوع پیوسته است.سالگی بهیک

و خطاي استاندارد طول حداقل مربعاتمیانگین2در جدول 
عمر به تفکیک جنس بره، ماه تولد، سال تولد، نوع تولد و گله 

ثرات ثابت اثرات در این تحقیق عالوه بر ا.نشان داده شده است

 [
 D

O
I:

 1
0.

29
25

2/
ra

p.
8.

17
.1

57
 ]

 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 r
ap

.s
an

ru
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                               3 / 9

http://dx.doi.org/10.29252/rap.8.17.157
https://rap.sanru.ac.ir/article-1-857-fa.html


160......... .................................................................................................................................بررسی اثر عوامل ژنتیکی و غیرژنتیکی بر طول عمر گوسفندان مهربان

- نوع تولد، گله-جنس بره، گله-سال تولد، گله-گلهمتقابل 
نوع -جنس بره، سال تولد-سن مادر در زمان زایش، سال تولد

نوع تولد، -رهبسن مادر در زمان زایش، جنس -تولد، سال تولد
سن مادر در -سن مادر در زمان زایش، نوع تولد- جنس بره

ت که از بین اثرات متقابل، زمان زایش مورد بررسی قرار گرف
.)>001/0P(جنس بره معنی دار شد-فقط اثر سال تولد

میانگین کل و انحراف معیار طول عمر در این مطالعه به ترتیب 
میانگین طول عمر در این .به دست آمدروز 92/377و 57/388

هاي برهدر) 39(وطن خواه و همکاراناز گزارش یشتربمطالعه
بدست روز 6/301کل طول عمر را یانگیند که مبوبختیاريلري

هطول عمر گوسفند قره گل در مطالعیانگینمینآوردند. همچن
روز بدست آمد.61/277) 3بحري بیناباج و همکاران (

داري داشت ت طول عمر اثر معنیجنس بره بر صف
)001/0P<در )27(نوري و همکاران)، که این نتیجه با گزارش

اسلمی نژاد در گوسفند لري بختیاري،) 2باقري (گوسفند مغانی،
در )16(هاتچر و همکاراندر گوسفند بلوچی، )1(و همکاران

در گوسفند ) 29همکاران (ریگو وگوسفند مرینو استرالیایی، 
در گوسفند تکسل )21(ماکسا و همکارانوصورت سیاه

مطابقت داشت.
.بودهاي نربرههاي ماده بیشتر از میانگین طول عمر بره

9/465ماده هايبرهو320نرهايطول عمر برهیانگینم
گزارش کردند که )39(وطن خواه و همکارانبدست آمد. 

هاي ماده براي همه حداقل مربعات طول عمر برهیانگینم
ونرهايبرهازبیشترسالگی،یکهاي ماهیانه از تولد تادوره

پژوهشگران یندار بود. همچنیمعنکامالًآنهابیناختالف
بیشترنرهايدر برهیرمرگ و میزانگزارش کردند که میگريد
). عنوان شده است که 20،26،31ماده بوده است (هايبرهاز

هاي نر در در برهمرگ و میریزانبتوان باالتر بودن میدشا
مؤثرجنسبهوابستههايبه وجود ژنهاي ماده رامقایسه با بره

ینسبت داد که هنوز به درستهابره(کشنده) میرومرگبر
تر بودن همچنین دلیل دیگر براي کوتاه،)20اند (نشدهییشناسا

طول عمر بره هاي نر استفاده از این حیوانات براي قربانی کردن 
نتایج حاصل از این بررسی .و اولویت حیوان نر بدین منظور است

جیهان و ر گوسفند کرمانی، د)28(رشیدي و همکارانبا نتایج 
) در 18(جعفراوغلی و همکاراندر گوسفند سکیز، ) 7(همکاران

محمدي در گوسفند دیمان،)8گوسفند مغانی، چنیتر و همکاران (
بحري بیناباج و همکاران ودر گوسفند سنجابی)22(و همکاران

در گوسفند قره گل مطابقت داشت. )3(
.)>01/0P(بوددارل عمر معنیاثر ماه تولد بر صفت طو

ها و مانی برهها، کمتر شدن زندهتر شدن طول عمر برهکوتاه
هاي متولد شده در ماه آخر زایش بیشتر شدن نسبت خطر در بره

توان به ضعف مدیریت در ماه آخر فصل زایمان ) را می12(
ها با وضعیت بدنی نامطلوب در ها، یا این حقیقت که میشمیش

فصل قوچ اندازي آبستن شده و بنابراین در ماه آخر فصل انتهاي

آورند که قادر به تیمار آنها به نحو هایی به دنیا میزایمان نیز بره
شود، نسبت داد مطلوب نبوده و میزان تلفات در آنها بیشتر می

هاي غیرژنتیکی بهبود طول ). بر این اساس، یکی از راه37(
ها است. بنابراین باید گیري میشجفتها، تنظیم برنامه عمربره

هاي فحلی اول هاي گله در دورهاالمکان همه یا اکثر میشحتی
).37اندازي شوند (و دوم فصل قوچ اندازي در زمان مناسب قوچ

ترین طول عمر را در بین ماه  بیشآذرهاي متولد شده در بره
هاي رههاي زایش داشتند و بهاي متولد شده در سایر ماهبره

ترین طول عمر هاي بهمن و اسفند داراي کممتولد شده در ماه
داري داشت اثر معنیت طول عمر سال تولد بره بر صفبودند.

)001/0P<(. ،وابستگی گوسفندان به مراتع، شرایط اقلیمی
چنین کاهش یا افزایش مقدار نوسانات در میزان بارندگی و هم

دار اند دلیل اصلی معنیتوهاي مختلف میعلوفه در طی سال
هاي این نتایج با گزارشبودن اثر سال بر صفات ذکر شده  باشد.

هاي بومی گیالن، در بره)25(نداف فهمیده و همکارانحاصل از 
طالبی و همکاران در گوسفند مغانی، )27(نوري و همکاران 

) در 22(محمدي و همکارانبختیاري و ) در گوسفند لري 35(
اما با نتایج جیهان و همکاراننجابی مطابقت داشتگوسفند س

هاتچر در گوسفند بلوچی و )1(نژاداسلمی، ) در گوسفند سکیز7(
) در گوسفند مرینو  مغایرت داشت.16(و همکاران

فاکتورهاي محیطی با فصل زایش نیز در ارتباط هستند و  
ي او میر  مرتبط با سال و ناحیهتر عوامل مؤثر بر مرگبیش

نوع ). در این بررسی اثر31،32هستند که گله در آن قرار دارد (
شگرانهپژو. )P<05/0(دار نبود تولد بر صفت طول  عمر معنی

مانی در تمام بیان کردند طول عمر و زنده)3،16،34(مختلف 
هاي تک قلو است، که این تر از برههاي دوقلو کمسنین در بره

اثر گله بر صفت قیق مغایرت داشت.گزارشات نیز با نتایج این تح
سوتی و نتایج تحقیق .)>001/0P(بوددارطول عمر معنی

هاي پرورش یافته در محیط شیر ) نشان دادند بره34(همکاران 
گیري تر حذف از تولد تا از شیرخوارگاه در معرض خطر بیش

بودند.
دار نشد ت طول عمر معنیزایش بر صفاثر سن مادر در زمان 

)05/0>P.() هاي یک ساله گزارش کرد که میش) 32اسمیت
تر را متولد توانتر و کمهاي سبک وزن(شکم اول زایش) بره

تر هاي مادران مسنکرده که میزان مرگ و میر بیشتري از بره
.هم در نژادهاي خالص و هم آمیخته دارند

ها بر ، متغیر کمکی وزن تولد برهدر بررسی صفت طول عمر
وطن در مطالعه ). P<05/0داري نداشت (فت  اثر معنیاین ص

) اثر وزن تولد به صورت درجه دوم بر میزان طول عمر 37(خواه
) و >05/0Pدار (سالگی معنیهاي لري بختیاري تا سن یکبره

هاي قره ) در بره3(بحري بیناباج و همکارانهمچنین در مطالعه 
م بر صفت طول گل اثر وزن تولد به صورت خطی و درجه دو

.ندحاضر بودتحقیق) شدند که مخالف با >05/0Pدار (عمر معنی

 [
 D

O
I:

 1
0.

29
25

2/
ra

p.
8.

17
.1

57
 ]

 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 r
ap

.s
an

ru
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                               4 / 9

http://dx.doi.org/10.29252/rap.8.17.157
https://rap.sanru.ac.ir/article-1-857-fa.html


161......... .................................................................................................................................................1396پاییز/ 17پژوهشهاي تولیدات دامی سال هشتم/ شماره 

حداقل مربعات و خطاي استاندارد طول عمر به تفکیک جنس، ماه تولد، سال تولد و گلهمیانگین- 2جدول 
Table 2. Least squares means and their standard errors for longevity based on sex, birth month year and flock

میانگین حداقل مربعات*±خطاي استانداردسطحعوامل
08/1158مادهجنس a ± 69/27

b77/331±78/7نر
156/724ماه تولد abc ± 76/54

269/799 abc ± 59/67
368/575 ab ± 21/90
482/816 bc ± 11/91
561/1170 c ± 51/121
642/916 ab ± 22/60
706/589 abc ± 89/41
823/690 abc ± 23/57
961/1515 abc ± 80/102
1060/44±a91/926
1156/587 abc± 14/26
1250/39±abc02/612

ab11/2095±7354/121سال تولد
7404/110±d031/498
7591/26±d17/335
7684/79±cd30/621
7767/58±cd54/600
7835/57±ab55/775
7970/85±abc32/908
8022/38±cdb04/650
8191/60±abc78/902
8224/17±cd68/413
8301/18±d92/345
8448/55±cd72/434
8530/100±bcd61/720
8699/67±a05/1053
8747/63±cd40/708
8977/58±e69/529

a32/821±151/19نوع تولد
236/38±a439/559

ab46/901±196/47گله
242/44±bcde65/784
363/72±abc40/480
463/81±abc61/1153
575/96±bcd75/1475
634/47±fg23/296
795/26±efg27/407
880/13±defg82/287
931/23±efg53/219
1093/96±hg92/605
1196/26±cdef86/561
1214/31±ab19/602
1313/144±a36/807
1434/53±cdef86/433

درصد است5دار در سطح احتمال ي تفاوت معنیدهندهنشاندر یک ستون براي یک عامل حروف غیر مشابه :*

هاي مختلف مورد استفاده براي برآورد مدلAICمقادیر 
پارامترهاي ژنتیکی صفت طول عمر گوسفندان مهربان در جدول 

با دارا 4شود مدل مانگونه که مالحظه میهاشاره شده است. 3
به عنوان مدل مناسب تجزیه انتخاب AICبودن کمترین مقدار 

برآورد اجزاي واریانس و پارامترهاي ژنتیکی با همچنین شد. 
ارائه شده 4در جدول و بهترین مدلیزيبتجزیهاستفاده از 

مدل مناسببر اساسپذیري مستقیم طول عمر وراثت.است

)27(نوري و همکاران.برآورد شد16/0کم و برابر با)4ل (مد
هاي مختلف ها حاصل از مدلپذیري طول عمر برهمیزان وراثت

همچنین در ند.درصد) برآورد کرد8تا 1خطی در حد پایین (
پذیري طول میزان وراثت) 25(نداف فهمیده و همکارانمطالعه

002/0در حد پایین هاي مختلف خطیها حاصل از مدلعمر بره
هاي یشمايطول عمر بریريپذوراثتمحاسبه شد. 059/0تا 

Churra 12(گزارش شده است06/0تا02/0در محدوده(،
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Dorsetگوسفند يطول عمر برایريپذوراثتینهمچن
Scottishیاه گوسفند صورت سي) و برا6(06/0یاییاسترال

اي صورت گرفته، با در غالب برآورده.شد) برآورد 10(08/0
توجه به تفاوت کم یا نزدیکی نسبی مقادیر مد و میانه و میانگین 

توان ، میطول عمرتصفدرها با هم،و انطباق داشتن نسبی آن
را براي برآوردهاي مختلف فرض توزیع نرمال یا نزدیک به آن

نمود.

گوسفندان مهرباندرآورد پارامترهاي ژنتیکی صفت طول عمرهاي مختلف مورد استفاده براي برمدلAICمقادیر - 3جدول
Table 3. AIC values of different models used for estimating genetic parameters of longevity in Mehraban sheep

AICتعداد پارامترمدل

1157/21679مدل 
2243/21307مدل 
3297/20465مدل 
4373/20022مدل 

= معیار اطالعات آکاییکAICمدل مناسب به صورت برجسته مشخص شده است. 

تجزیه بیزيمدل مناسب و با استفاده از گوسفندان مهربان شده براي صفت طول عمر برآوردپارامترهاي ژنتیکی -4جدول
Table 4. Estimated genetic parameters for longevity in Mehraban sheep using appropriate model and Bayesian analysis

HPD%95مدمیانهمیانگینپارامتر

h2
a16/0)08/0(15/008/03/0-03/0

h2
m13/0)05/0(13/012/023/0-03/0

C202/0)02/0(01/001/007/0-0
r(a,m)54/0-)29/0(63/0-68/0-1/0-96/0-

h2
a ،وراثت پذیري مستقیم ،h2

mذیري مادري، ، وراثت پC2 ،نسبت واریانس محیطی دائمی مادري به واریانس فنوتیپی ،r(a,m) همبستگی بین اثر ژنتیکی افزایشی مستقیم با اثر ،
باشند.برآوردها میپسین درصد باالترین چگالی پسین. مقادیر درون پرانتز بیانگر انحراف معیار 95: فاصله HPD%95ژنتیکی مادري،  

يمادریريپذصفت طول عمر از وراثتیممستقیريپذوراثت
بحري بیناباج و حاصل با گزارشات یجبوده است که نتایشترآن ب

نداف فهمیده مطالعهو گل و بلوچیهاي قرهدر گله) 3(همکاران
با توجه به . هاي گیالن مطابقت دارددر بره)25(و همکاران

توان گفت، بهیپذیري صفت طول عمر، مبرآورد پایین وراثت
هاي مهربان، انتخاب مستقیم منظور افزایش طول عمر بره

موجب بهبود طول لزوماً تواند هایی با باالترین طول عمر نمیبره
منظور افزایش آن باید با بهبود شرایط ها شود و بهعمرآن

محیطی و اتخاذ تصمیمات کاربردي و مناسب مدیریتی، عوامل 
ها به کاهش طول عمر برهمحیطی موثري که منجر 

ها افزایش شوند را بهبود بخشید تا بدین صورت طول عمر برهمی
چنین از طریق انتخاب غیرمستقیم به کمک صفات هم. یابد
اي که با صفت طول عمر همبستگی ژنتیکی مثبت و بستههم

ها را افزایش داد که این توان طول عمر این برهباالیی دارند می
وطن دیگر مطالعه در.یکی خود مستلزم زمان استپیشرفت ژنت

وراثت پذیري تخمین زده شده براي طول )40خواه و زمانی (
نسبت واریانس بود.33/0بختیاريعمر در گوسفند نژاد لري

025/0محیطی دائمی مادري به واریانس فنوتیپی در این مطالعه
. شد02/0که در مدل مناسب این مطالعه برآورد شد032/0تا 

با استفاده هاتجزیهکه )25(نداف فهمیده و همکاران در مطالعه
یدائمیطیمحیانسنسبت واریوان انجام شدند،حیاز مدل خط

دست آمد و به 0/0و0/0یب ترتیپی بهفنوتیانسبه واريمادر
یانسنسبت وار،)27(نوري و همکاران همچنین در مطالعه 

یپی در صفت طول عمر فنوتنسیابه واريمادریدائمیطیمح
به 002/0، 021/0یب ترتتا شیرگیري با استفاده از مدل خطی به

دست آمد.
یکی افزایشی و مادري در این مطالعه اثرات ژنتینبهمبستگی

که همچنین در مدل مناسب برآورد شد-61/0و- 54/0بین
) 25(نداف فهمیده و همکاران ، که در مطالعه برآورد شد- 54/0

یکی افزایشی و مادري با استفاده از اثرات ژنتینبهمبستگی
نوري و همچنین در مطالعه ،343/0تا 06/0مدل خطی بین  

. قرار داشت-0018/0، -0017/0در محدوده)27(همکاران 
تواند به یميو مادریممستقیکیاثرات ژنتینبهمبستگی منفی

دن تعداد نسل براي ها، محدود بودلیل کوچک بودن ساختار داده
بودن کافی) و نا13(ي اثر ژنتیکی مستقیم و مادريمحاسبه

يو مادریممستقیريبدست آوردن وراثت پذيساختار شجره برا
).19باشد (يو مادریممستقیکیژنتیو همبستگ

ژنتیکی و غیراین مطالعه به منظور برآورد پارامترهاي ژنتیکی 
عوامل هربان صورت گرفت. صفت طول عمر در گوسفند نژاد م

. ندشتدابر صفت طول عمرداري معنیاثر ثابت غیرژنتیکی
بنابراین عالوه بر بهبود ژنتیکی با اصالح شرایط محیطی و 

ها را بهبود بخشید.توان طول عمر برهعوامل مدیریتی می
هاي این همچنین به رغم زیاد نبودن میزان کل تلفات در بره

طوري که در ها نامتعادل بوده بهخالل عمر برهنژاد، توزیع آن در 
تري صورت گرفته و هاي مهربان حذف کماوایل زندگی بره

ها بوده که ترین میزان حذف در سه ماهه سوم زندگی برهبیش
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هاي مربوط به مازاد داشتی و مازاد دلیل این امر باال بودن حذف
ف اصالح پرواري در این دوره بوده است که با توجه به اهدا

هایی که با معیارها مغایرت دارند از گله حذف نژادي، بره
پارامترهاي ژنتیکی برآورد شده در این مطالعه براي شوند. می

دهد طول عمر گوسفند مهربان پایین تا متوسط بود که نشان می
سرعت پاسخ به انتخاب ژنتیکی جهت بهبود این صفت به کندي 

راي بهبود این صفت باید درکنار صورت خواهد گرفت. بنابراین ب

به بهبود شرایط محیطی و پارامترهاي بیشتر انتخاب ژنتیکی 
مدیریتی پرداخت.

ردانیقدو تشکر
از سازمان جهاد کشاورزي استان همدان به جهت فراهم 

هاي مورد استفاده در این مطالعه تشکر و قدردانی نمودن داده
شود. می
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Abstract
Longevity records of 26991 Mehraban lambs born from 405 sires and 8114 dams which

collected by the Agricultural Organization of Hamedan Province during 1981 to 2011 were used in
this study. To determine the fixed effects fitted in statistical model (birth year, birth month, type of
birth, age of dam, flock, lamb sex and lamb birth weight and their interactions), the GLM procedure
of SAS software was used. Interaction between birth year-lamb sex and all fixed effects except for
birth type, dam age and linear covariate variable of lamb birth weight was significant on longevity
(P<0.001). Estimation of genetic parameters for longevity was obtained by Bayesian methods based
on Gibbs sampling using with TM Software. All Bayesian analysis conducted with a total of
500,000 samples, 100,000 samples for burning period and thinning interval of 100. Average direct
heritability and maternal heritability for longevity in various analyzes were 0.16 to 0.22 and 0.13 to
0.15, respectively. The average correlation between direct and maternal additive genetic effects was
from -0.54 to -0.61According to low estimates of heritability for longevity, it can be concluded that
in order to increase longevity, environmental conditions and management decisions should be
improved.

Keywords: Bayesian analysis, Genetic parameters, Gibbs sampling, Longevity, Sheep
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