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چکيده
 در این پژوهش از رکوردهای بقاء.هدف از این پژوهش برآورد روند و فراسنجههای ژنتیکي صفت بقاء در گوسفند بلوچي است
 صفات موردبررسي شامل صفت. استفاده شد1322  تا1352  در سالهای، رأس گوسفند بلوچي مرکز اصالح نژاد دام کشور21312
 فراسنجههای ژنتیکي با دو مدل حیواني. روزگي و بقاء از یکروزگي تا تاریخ حذف یا تا آخرین تاریخ ثبت شده بود444  تا1 بقاء از
.(با و بدون محیط دائم مادری) با توجه به دادههای سانسورشدۀ راست و توزیع احتمال نمایي به روش نمونهبرداری گیبس برآورد شد
 میانگین وراثتپذیری. نوع تولد و گله بودند، جنس،عاملهای ثابت مؤثر بر صفت بقاء در مدل حیواني شامل تأثیر سال و ماه تولد
 به ترتیب در محدودۀ2  و1  روزگي و بقاء از یکروزگي تا آخرین تاریخ رکوردبرداری در مدل444  تا1 افزایشي برای صفات بقاء از
444  تا1  میانگین نسبت واریانس محیط مشترک مادری محاسبه شده برای صفت بقاء از. برآورد شد4/162 -4/425  و4/153-4/135
 روند ژنتیکي بقاء بر پایۀ دو معیار موردبررسي. محاسبه شد4/144  و بقاء از یکروزگي تا آخرین تاریخ رکوردبرداری4/416 روزگي
 که انتخاب ژنتیکي برای صفت، وراثتپذیری برآوردشده نشان داد. به دست آمد که نزدیک به صفر بود-4/4441 ،-4/4445 به ترتیب
. بهتر است در برنامههای اصالح نژادی این صفت استفاده شود،بقاء مي تواند مؤثر باشد و با توجه به اهمیت این صفت در سودآوری
 . نمونهگیری گیبس، گوسفند بلوچي، فراسنجههای ژنتیکي، صفت بقاء، روند ژنتیکي:واژههاي کليدي
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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
آیندة اقتصادي پرورش گوسفند وابسته به بازدهی
تولیدمثل و بقاء میشها و برههاي ناشی از آن است.
هرگونه مرگومیر زودهنگام برهها و میشها از میزان
درآمد دامدار خواهد کاست .بنابراین ،توجه به این
صفت و وارد کردن آن در برنامههاي اصالحی میتواند
در بهبود وضعیت اقتصادي و پایدار کردن نظامهاي
پرورش گوسفند مؤثر باشد ( .)Vojdan, 2013برآورد
مؤلفههاي (کو)واریانس براي بررسی امکان استفاده از
صفت موردنظر در برنامههاي اصالح نژادي و درک
بهتر سازوکار ژنتیکی صفت ،پیشبینی ارزش اصالحی
و پاسخ موردانتظار از برنامههاي انتخاب ضروري است
( .)Vatankhah et al., 2004در بررسیهاي مختلف
برآوردهاي متفاوتی از وراثتپذیري صفت بقاء برهها
گزارش شده است .در گوسفندان سیه چهرة ( Black
 )Faceاسکاتلند ،وراثتپذیري مستقیم صفت زندهمانی
در دورة زمانی  5تا  57روزگی 51 ،تا  521روزگی و
 521تا  581روزگی به ترتیب  1/21 ،1/11و 1/58
گزارش شد ( .)Sawalha et al., 2007وراثتپذیري
مستقیم براي صفت بقاء گوسفندان سیه چهرة
اسکاتلند ،سابی و چهار نژاد سوئدي به ترتیب  1/18تا
 1/52 ،1/33و  1/17تا  1/53گزارش شد ( Riggio et
& .al., 2008; Matika et al., 2003; Petrsson
 .)Danell, 1985وراثتپذیري مستقیم صفت بقاء براي
گوسفندان تجاري تک ،دو و سهقلوي نیوزلند نیز به
ترتیب  1 ،1/57و  1/18گزارش شد ( Everett-Hincks
.)et al., 2005
بررسیهاي انگشتشماري درزمینۀ صفت بقاء در
گوسفندان ایرانی صورت گرفته استSeasakhti et .
) al., (2010وراثتپذیري مستقیم بقاء از تولد تا سن
یکسالگی گوسفندان لري بختیاري را  1/15تا 1/22
گزارش کردند .در تحقیقی دیگر روي گوسفندان لري
بختیاري برآورد وراثتپذیري مستقیم مرگومیر برهها
در دورة زمانی یک تا دوازدهماهگی  1/15تا 1/53
گزارش شد ( .)Vatankhah & Talebi, 2009در بیشتر
تحقیقات صورت گرفته در ایران ،صفت بقاء بهصورت
یک صفت دوتایی (صفر و یک) بین دورههاي زمانی
مختلف و بیشترین تا سن یکسالگی در نظر گرفته

شده و توزیع احتمال پیوستۀ زمان بهعنوان مهمترین
تعریف براي میزان ماندگاري در نظر گرفته نشده است.
گوسفند بلوچی بهعنوان یکی از نژادهاي دنبهدار و
کوچکجثه بیش از  31درصد جمعیت گوسفندان
ایران را تشکیل میدهد ( .)Bahreini et al., 2010لذا
اتخاذ تدابیري براي افزایش میزان بهرهوري مزارع
پرورش گوسفندان بلوچی بسیار اهمیت دارد .هدف از
این پژوهش برآورد فراسنجههاي ژنتیکی و روند
ژنتیکی صفت بقاء بر پایۀ یک توزیع پیوسته در
جمعیت گوسفندان بلوچی است.
مواد و روشها
در این تحقیق بهمنظور برآورد مؤلفههاي واریانس
ژنتیکی صفت بقاء ،از اطالعات  24348رکورد گوسفند
بلوچی شامل  57645برة ماده و  53314برة نر
استفاده شد که به سه نوع مختلف تیپ تولد  2 ،5و 3
قلو به ترتیب با فراوانیهاي 15درصد33 ،درصد و 51
درصد در بین سالهاي  5318تا  35( 5388سال)
توسط مرکز اصالح نژاد دام کشور گردآوري شده بود.
تاریخ تولد حیوانات بهعنوان نقطۀ آغاز و همۀ
تاریخهاي ثبتشدة موجود در فایلهاي مختلف براي
تعیین مقاطع زمانی بعدي استفاده شد .اطالعات
حیواناتی که داراي تاریخ حذف بوده و یا بیش از 58
ماه از آخرین تاریخ رکوردبرداري آنها میگذشت
بهعنوان دادههاي کامل شده ( 43درصد مشاهدهها) و
حیواناتی که زمان حذف آنها هنوز مشخص نشده
است ،بهعنوان سانسورشدة راست ( 25درصد
مشاهدهها) در نظر گرفته شدند .صفت بقاء در دو
محدودة زمانی  5تا  711روزگی و  5تا آخرین تاریخ
رکورد برداري جداسازي شد .همۀ ویرایشهاي الزم و
عملیات مختلف براي ایجاد فایلهاي مناسب براي
تجزیهوتحلیل دادهها با نرمافزار  FoxProانجام گرفت.
براي تعیین عاملهاي مؤثر از تابع بقاء جمعیت (شکل
 )5بر پایۀ توزیع احتمال نمایی با نرخ حذف 1/11241
و معیار خطاي  1/11112استفاده شد.
بهمنظور برآورد مؤلفههاي واریانس برحسب
دادههاي سانسورشدة سمت راست از مدل حیوانی زیر
استفاده شد.

وجدان حسن کیاده و همکاران :ارزیابی ژنتیکی صفت بقاء در گوسفند بلوچی با روش ...

مدل (:)5
h0(t) exp[ybi+mbj+sexk+herdl+lsizem+ animaln].
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( )Hedfield, 2013و براي تعیین تابع بقاء و عاملهاي
مؤثر بر آن از بستۀ آماري Therneau, ( Survival
 ،)2013تحت نرمافزار R Development Core ( R
 )Team, 2013استفاده شد .نحوة تشخیص همگرایی
براي نمونهگیري گیبس و تأیید شمار مناسب نمونه و
دورة سوخته از بستۀ آماري )Smith, 2013( BOA
استفاده شد.

= )Hijklmn (t

در مدل  3باال ) Hijklmn(tاحتمال حذف هر حیوان
در زمان  h0(t) ،tتابع خطر پایه با فراسنجۀ مقیاس
الندا ( ybi ،)λاثر ثابت سال تولد mbj ،اثر ثابت ماه
تولد sexk ،اثر ثابت جنس herdl ،اثر ثابت گلهlsizem ،
اثر ثابت نوع تولد و  animalnاثر تصادفی ژنتیکی
افزایشی حیوان است.
براي برآورد مؤلفۀ واریانس محیط دائم مادري ،اثر
تصادفی محیط مادري به مدل باال اضافه شد (مدل .)2
مؤلفههاي واریانس بقاء با روش نمونهگیري گیبس ،5به
شمار  32111نمونه با قلقگیري (دورة گرم شدن)
 51111و طول زنجیرة نمونهگیري  521برآورد شد .پس
از برآورد مؤلفههاي ژنتیکی بقاء ،براي تشخیص همگرایی
زنجیره از روش تشخیصی جیویک ()Geweke, 1992
استفاده شد .سپس روند ژنتیکی صفت بقاء در جمعیت
گوسفندان بلوچی ،از تابعیت میانگین ارزشهاي اصالحی
از سال تولد برهها برآورد شد.
براي برآورد فراسنجهها و روند ژنتیکی صفت بقاء
در سالهاي مختلف از بستۀ آماري MCMCglmm

نتايج و بحث
تابع تغییرپذیري بقاء در جمعیت گوسفندان بلوچی
(شکل  )5را میتوان به سه دورة زمانی تقسیم کرد،
که به ترتیب مربوط به سنین  5تا  711روزگی ،بین
 711تا  111روزگی و پس از  111روزگی است .تراکم
اطالعات در جمعیت گوسفندان بلوچی مربوط به
سنین پیش از  711روزگی است و شمار قابلتوجهی
از حیوانات بین سنین  711تا  111روزگی از گلهها
حذف شدهاند .تغییرپذیري منحنی پس از  111روزگی
مالیم و منظم است .افت قابلتوجه منحنی بقاء در
دورة دوم بیشتر مربوط به حذف اختیاري است ،که
بهطور عمده مربوط به جنس نر یا میشهایی است که
به شکل اختیاري از گله خارج شدهاند.

Survival Function
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شکل  .5تغییرپذیري بقاء در سنین مختلف براي گوسفند بلوچی
Figure 1. Survival changes in different ages for Baluchi sheep

1. Gibbs sampling
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پالت و نمودار ستونی (هیستوگرامهاي)
وراثتپذیري افزایشی و نسبت مؤلفههاي محیط دائم
مادري بهدستآمده براي صفت بقاء از  5تا 711
روزگی در مدلهاي  5و  2به ترتیب در شکلهاي  2و
 3آورده شده است .پالتها دورههاي زمانی مؤلفه را
بهعنوان تکرار یا از سرگیري  MCMCبراي رسیدن به
همگرایی و نمودار ستونی تابع چگالی پسین
( )Posterior density functionرا براي هر یک از
مؤلفهها نشان میدهند .پالتها دلیلی براي
همگرایی رسیدن الگوریتم بوده و بیانکنندة این است

که این اندازه نمونهگیري مناسب بوده است .در این
تحقیق ،از روش  (1992) Gewekeبراي تشخیص به
همگرایی رسیدن شمار نمونۀ مناسب و نمونههایی که
باید بهعنوان دورة گرم شدن کنار گذاشته شود،
استفاده شد .با استفاده از این روش ،شمار نمونه
 32111با دورة سوخته  51111انتخاب شد.
افزون بر روش جی ویک و پالتها ،اندازة نمونه مؤثر
برآوردشده براي هریک از فراسنجهها باالي 31
بهدست آمد که دلیلی بر همگرایی فراسنجۀ موردنظر
است.

شکل  .2پالت (چپ) و نمودار ستونی (راست) وراثتپذیري افزایشی مدل حیوانی  5براي صفت بقاء از  5تا  711روزگی در
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

برآورد مؤلفههاي واریانس و وراثتپذیري صفت
بقاء در سنین  5تا  711روزگی با استفاده از مدل 5
(مدل با اثر ژنتیک افزایشی حیوان) و مدل ( 2اثر
ژنتیک افزایشی حیوان و محیط دائم مادري) در
جدولهاي  5و  2ارائه شده است .واریانس ژنتیکی
افزایشی در هر دو مدل  1/117برآورد شد .واریانس

محیط مادري برآورد شده از مدل شامل اثرگذارهاي
ژنتیک حیوان و محیط دائمی مادر در محدودة
برآوردشده براي واریانس ژنتیک افزایشی حیوان است.
وراثتپذیري افزایشی بهدستآمده براي بقاء در سنین
 5تا  711روزگی در مدل  5باالتر از میزان
بهدستآمده از مدل با محیط مادري است .وراثت-

وجدان حسن کیاده و همکاران :ارزیابی ژنتیکی صفت بقاء در گوسفند بلوچی با روش ...

پذیري برآوردشدة افزایشی حیوان در مدل دوم در
محدودة  1/168تا  1/511برآورد شد .وراثتپذیري
برآوردشدة صفت بقاء در جمعیت گوسفندان بلوچی تا
 711روزگی کمتر از  51درصد برآورد شد و نشان داد
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که ارتقاء ظرفیت ژنتیکی این صفت تنها توسط انتخاب
نیاز به زمانی درازمدت دارد .لیکن براي بهبود این
صفت باید به عاملهاي محیطی و بهویژه مدیریتی
توجه بیشتري شود.

شکل  .3پالت (چپ) و نمودار ستونی (راست) وراثتپذیري افزایشی (باال) و مادري (پایین) مدل حیوانی  2براي صفت بقاء از  5تا
 711روزگی در گوسفند بلوچی
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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میانگین واریانس محیط دائم مادري در مدل دوم
 1/146و در محدودة  1/167تا  1/134برآورد شد .این
میزان نزدیک به میزان وراثتپذیري افزایشی حیوان
بوده و نشاندهندة این مطلب است که محیط دائمی
مادر نیز در بقاء برهها در سنین  5تا  711روزگی
بهاندازة ژنتیک حیوان میتواند مؤثر باشد.
جدول  .5مقادیر واریانس و وراثتپذیري برآوردشدة صفت
بقاء در سنین 5تا  711روزگی با استفاده از مدل  5در
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
High limit
0.005
0.028
0.179

Mean
0.004
0.026
0.115

Low limit
0.003
0.024
0.115

Parameter
Animal
Residual
Additive heritability

جدول .2مقادیر واریانس و وراثتپذیري برآوردشدة صفت
بقاء در سنین  5تا  711روزگی با استفاده از مدل  2در
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
High limit
0.005
0.005
0.045
0.105
0.097

Mean
0.004
0.004
0.042
0.085
0.076

Low limit
0.003
0.003
0.040
0.068
0.064

Parameter
Animal
Maternal
Residual
Additive heritability
Maternal heritability

پالت و نمودار ستونی وراثتپذیري افزایشی حیوان
و مادري صفت بقاء از  5تا آخرین تاریخ رکوردبرداري
با استفاده از مدلهاي  5و  2نیز همسان فراسنجههاي
برآوردشدة صفت بقاء از  5تا  711روزگی وضعیت
مناسبی داشت و نشان داد که براي نمونۀ تعیینشده،
همگرایی صورت گرفته است.
مؤلفههاي واریانس و وراثتپذیري براي صفت بقاء
از  5تا آخرین روز رکوردگیري با استفاده از مدل با
اثرگذاريهاي افزایشی حیوان و مدل با اثرگذاريهاي
افزایشی و محیط دائم مادري در جدولهاي  3و 7ارائه
شده است .متوسط واریانس ژنتیک افزایشی حیوان در
هر دو مدل یکسان برآورد شد و میزان برآوردشده
براي این صفت بیشتر از صفت بقاء از  5تا 711
روزگی است .میزان بهدستآمده براي واریانس محیط
مادري در محدودة  1/1113تا  1/111است ،که

همسان با واریانس محیط دائمی براي صفت بقاء از 5
تا  711روزگی است .وراثتپذیري ژنتیک افزایشی
حیوان براي این صفت در مدل  5و  2بهترتیب 1/513
و  1/568برآورد شد ،که بیشتر از میزان وراثتپذیري
افزایشی حیوان براي صفت بقاء از  5تا  711روزگی
است .بنابراین ،انتخاب ژنتیکی براي این صفت نسبت
به صفت بقاء از  5تا  711روزگی پاسخ مناسبتري
خواهد داشت .نسبت واریانس محیط دائم مادري
نسبت به وراثتپذیري افزایشی براي محدودة روز
نخست تا روز پایانی نزدیک به همسان صفت بقاء از 5
تا  711روزگی است.
جدول .3مقادیر واریانس و وراثتپذیري برآوردشده براي
صفت بقاء از  5تا آخرین روز رکوردگیري با استفاده از مدل
 5در گوسفندان بلوچی
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
High limit
0.006
0.026
0.207

Mean
0.005
0.025
0.159

Low limit
0.004
0.022
0.130

Parameter
Animal
Residual
Additive heritability

جدول  .7مقادیر واریانس و وراثتپذیري برآوردشده براي
صفت بقاء از  5تا آخرین روز رکوردگیري با استفاده از
مدل 2در گوسفندان بلوچی
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
High limit
0.006
0.005
0.022
0.207
0.183

Mean
0.005
0.004
0.020
0.168
0.144

Low limit
0.004
0.003
0.018
0.134
0.117

Parameter
Animal
Maternal
Residual
Additive heritability
Maternal heritability

دامنۀ وراثتپذیري صفت بقاء در این تحقیق
 1/181تا  1/568برآورد شد ،که با نتایج گزارششده
براي گوسفند رومنی ( ،)1/516سیه چهرة اسکاتلندي
( ،)1/57نژادهاي سوئدي ( ،)1/53 -1/17کلمبیا،
همشایر و سافولک ( ،)1/51سابی ( ،)1/52رامبویه
( )1/53 – 1/17و نژادهاي استرالیا ()1/1157- 1/15
همخوانی دارد ( Petrsson & Danell, 1985; Matos et
.al., 2000; Southey et al., 2001; Matika et al.,
.)2003; Welsh et al., 2006; Sawalha et al., 2007
دامنۀ وراثتپذیري مستقیم گزارششده براي صفت
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بقاء تا بدو تولد ( ،) 1/12از تولد تا از شیرگیري
( )1/28و بقاء کل ( )1/54در نژاد مرینوس بیشتر از
نتایج این تحقیق گزارش شد که بخش عمدة تفاوت
این نتایج مربوط به ساختار جمعیتی این نژاد است
( .)Cloete et al., 2009وراثتپذیري صفت بقاء در
سنین مختلف نژاد لري بختیاري با مدلهاي خطی در
دامنهاي بین  1/15تا  1/53گزارش شد ،که با نتایج
این تحقیق همخوانی دارد .وراثتپذیري صفت بقاء در
برههاي گوسفند کرمانی Barazandeh ( 1/23- 1/23
 )et al., 2012و لري بختیاري 1/21-1/51
( )Seasakhti et al., 2010; Vatankhah, 2013گزارش
شد ،که باالتر از نتایج این تحقیق است.
دامنۀ نسبت محیط دائمی مادر براي دو صفت بقاء
گوسفند بلوچی با نتایج گزارششده در گوسفند
مرینوس ()Cloete et al., 2009( )1/571 -1/17
همخوانی دارد ،اما بزرگتر از نتایج گزارششده در نژاد
لري بختیاري ( )Vatankhah, 2013و مرینوس
( )Hatcher et al., 2010است .تحقیقات دیگر نسبت
محیط دائمی مادري را براي صفت بقاء در گوسفندان
رومنی و سیاه چهرة اسکاتلندي را به ترتیب 1/51
( )Welsh et al., 2006و )Riggio et al., 2008( 1/56
گزارش کردند ،که بزرگتر از نتایج این تحقیق است.

بلوچی بر پایۀ سال تولد برهها در شکل  7ارائه شده است.
میانگین ارزشهاي اصالحی صفت بقاء از  5تا 711
روزگی تا سال  5368بدون داشتن تغییر ،نوسانهاي
مختصري نشان داد .لیکن از سال  5363به بعد روند
منفی و کاهشی داشته و در سال  5386به کمترین
میزان خود رسیده است .از سال  5386به بعد میانگین
ارزش اصالحی رو به افزایش بود .میانگین ارزش اصالحی
صفت بقاء از  5تا آخرین روز رکوردبرداري بهاستثناي
سال  ،5313در دیگر سالها منفی و کاهشی برآورد شد.
در سال  5387میانگین ارزش اصالحی صفت بقاء از  5تا
آخرین روز رکوردبرداري به پایینترین میزان خود رسید.
پس از سال  5387روند ارزشهاي اصالحی براي این
صفت رو به افزایش بود و نشان میدهد که در سالهاي
اخیر ارزش اصالحی صفت در حال بهبود بوده است.
ضریب تابعیت میانگین ارزشهاي اصالحی از سال تولد
براي بقاء از  5تا  711روزگی و از  5تا آخرین روز
رکوردبرداري به ترتیب  -1/1111و  -1/115برآورد شد،
که در مقایسه با صفر تفاوت معنیداري نشان داد
( .)p˂1/115دامنۀ ضریب تابعیت میانگین ارزشهاي
اصالحی صفت بقاء در سنین مختلف گوسفند مرینوس از
 -1/1112تا  1/1133گزارش شده است ،که از نتایج این
تحقیق بزرگتر است .منفی بودن روند ژنتیکی صفت بقاء
میتواند به دلیل توجه نشدن به بهبود این صفت و
بهاحتمال همبستگی منفی این صفت با دیگر معیارهاي
تولیدي و عملکردي موردتوجه در اصالح نژاد گوسفندان
بلوچی باشد.

برآورد روند ژنتيکی

روند تغییرپذیري میانگین ارزش اصالحی صفت بقاء از 5
تا  711روزگی و  5تا آخرین روز رکوردبرداري گوسفند
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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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 بهتر است اثرگذاريهاي،ژنتیکی براي این صفت
 از سوي.محیط دائمی مادر نیز در مدل وارد شود
دیگر با توجه به مؤثر بودن صفت بقاء در سودآوري
مزارع پرورش گوسفندان بهتر است در برنامههاي
.اصالح نژادي از آن بیش از پیش بهرهگیري شود
سپاسگزاري
از مسئوالن مرکز اصالحنژاد دام کشور براي تأمین
دادههاي این تحقیق و آقاي هادفلد نویسندة محترم
 و دانشگاه زابل بابت پشتیبانیMCMCglmm نرمافزار
. تشکر و قدردانی میگردد،مالی
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،نتایج بهدستآمده از این بررسی نشان داد
باوجوداینکه سهم عاملهاي محیطی مؤثر بر صفت بقاء
قابلتوجه است اما وراثتپذیري هر دو صفت نشان
میدهد که انتخاب ژنتیکی براي این صفات میتواند
 باعث ارتقاء،مؤثر باشد و در صورت تداوم انتخاب
.ظرفیت ژنتیکی حیوانات در این زمینه خواهد شد
نتایج تجزیۀ دادهها با مدل دوم نیز نشان داد که
اثرگذاريهاي محیط دائمی مادر نیز بر صفت بقاء مؤثر
 اما میزان تأثیر آن در مقایسه با واریانس ژنتیکی،است
 درهرصورت در تجزیههاي.مستقیم پایینتر است
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