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 چکیده

هدف از انجام این مطالعه، برآورد مقدار ضریب درون زادآوری و ارزیابی اثر آن بر صفات رشد، در گوسفندان مغانی بود. 

 1373های رأس میش که طی سال 2333رأس قوچ و  327رأس بره حاصل از  7272در این پژوهش، از رکوردهای مربوط به 

خونی های مختلف همآوری شده بود، استفاده شد. برای برآورد ضریب مزبور و گروهدر ایستگاه جعفرآباد مغان، جمع 1321تا 

ضریب درون زادآوری برای کل خون بودند. میانگین رأس از کل حیوانات شجره، هم 1111استفاده شد.  CFC از برنامه 

ترین درصد و بیش 1/6خونی ترین مقدار همدرصد برآورد شد. بیش 3/3و  6/1ترتیب برابر خون بهجمعیت و جمعیت هم

درصد تشکیل دادند که این نتایج در حال حاضر میزان پایین  5خون را حیوانات با ضریب درون زادآوری صفر تا حیوانات هم

درصد و از لحاظ  1113/1 ±1116/1کند. روند تغییرات ساالنه تبارآمیزی برای کل جمعیت گله را تأیید میخونی در این هم

درصد بوده   -1137/1 ±1126/1خون برابر  (. روند تغییرات ساالنه تبارآمیزی برای حیوانات هم>11/1P) دار بودآماری معنی

خونی سالگی از همماهگی و یکماهگی، نهاوزان تولد، شیرگیری، شش ضریب تابعیت صفات. دار نبودکه از لحاظ آماری معنی

های دور در صورت افزایش آمیزشخونی بهگرم محاسبه شد. با مدیریت هم -15/6و  17/1، 13/1، 16/5، 136/1ترتیب برابر به

ور احتمالی، ناشی از افزایش بیش از آتوان از اثرات زیانصورت کنترل شده، میگله و استفاده از آمیزش نرهای مولد برتر به

 خونی جلوگیری نمود.حد هم

 .صفات رشدو  خونیهمروند  ،گوسفند مغانی کلمات کلیدی:
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 مقدمه

 سبب گیريرگ دو. گیردمی انجام انتخاب و گیريرگ دو طریق دو از پرندگان و کنندهنشخوار اهلی حیوانات ژنتیکی بهبود

 ظهور ،افزایش هموزیگوسیتی افزایش شامل خویشاوندي آمیزش آثار .شودمی جمعیت در تنوع ژنتیکی و ناهمگنی افزایش

 طرف . از(1995et al Miglior ,)باشند می فرد شایستگی درجه و صفات عملکرد در کاهش و آورزیان یا کشنده هايژنوتیپ

 Szwaczkowskiاست ) شده استفاده خویشاوند اتحیوان آمیزش از هاالین و هاگونه نژادها، آوردن وجودبه براي همواره دیگر

et al, 2003هم از ناشی کاهش. است انجام شده اهلی حیوانات در تبارآمیزي اثر روي زیادي مطالعات اخیر هايسال (. در-

 زا بنابراین. است شده گزارشet al Smith (1998 ) وet al Flade (1998 )وسیلهبه مثلی تولید و تولید صفات در خونی

 گرفته قرار مالحظه مورد بسته، و کوچک هايجمعیت براي ویژهبه منفی، مورد یک عنوانبه خونیهم میزان کنونی اندازچشم

(. در پرورش Oyama & Mukai, 1998اند )نموده پیشرفت خونیهم سطح کردن محدود آمیزشی با هايطرح بنابراین. است

هاي تحقیقاتی، احتمال ایجاد تبارآمیزي و مشکالت ناشی از و کوچک و در ایستگاههاي بسته صورت گلهاي بهحیوانات مزرعه

هاي اصالحی حیوانات هاي اصالح نژادي مدرن که از برآوردهاي صحیح ارزش(. برنامهMaximini et al, 2011)آن وجود دارد 

-به پیشرفت ژنتیکی سریع و افزایش هم کنند، منجرهاي تولیدمثلی پیشرفته استفاده میبراي صفات مختلف و همچنین روش

زادآوري است. خونی، ضریب درونگیري هم(. معیار اندازهWeiner et al, 1992شوند )خونی ناشی از انتخاب خویشاوندان می

(. آمیزش MottaghiNia et al, 2013ارائه شد ) 6222وسیله رایت در سال شود، بهنشان داده می Fاین معیار که با 

جا که ضریب (. از آنPedrosa et al, 2010شود )آمیزي( نامیده میخونی )خویشندان یا افراد داراي جد مشترک همخویشاو

شود، بنابراین مقدار عنوان انحراف از مقدار مورد انتظار جامعه پایه )جامعه با آمیزش کامالً تصادفی( تعریف میدرون زادآوري به

خاطر سلف مشترک وجود ندارد( تا یک )حالتی که تمام هیچ جایگاه ژنی, مشابهت به تواند از صفر )حالتی که درآن می

خونی، (. یکی از آثار همGholamBabaian et al, 2013خاطر سلف مشترک مشابه هستند( تغییر کند )هاي ژنی، بهجایگاه

ها هش واریانس ژنتیکی داخل الینخونی در یک جمعیت منجر به کاافزایش هموزیگوسیتی و کاهش هتروزیگوسیتی است. هم

گفت که  دیبا یگوسفند مغان یاز لحاظ گسترش و پراکندگ(. Farhadi, 2011شود )ها میو افزایش واریانس ژنتیکی بین الین

 شوندیشاهسون پرورش داده م لیا خصوصاًو  ریگوسفند دشت مغان بوده که توسط عشا نیا يپرورش و نگهدار یمرکز اصل

. نژاد مزبور در منطقه مغان، در شودیم افتی زین گرید يهادر استان یو حت لیشهر، سراب، اردبنیچون مشک یدر نقاط یول

نظر در  نیو از ا مودهخود را حفظ ن ينژاد هیاول اتیاز خصوص ياریاساس بس نیشده و بر هم ينگهدار یصخال نسبتاً يهاگله

تحقیقات زیادي در زمینه برآورد مقدار ضریب درون  (.Nosrati, 1996) باشد زیکشور متما یگوسفند بوم ينژادها ریسا نیب

 Weiner et al (1992)، Rzewuskaزادآوري روي گوسفند انجام شده است. 
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 et al (2005،)et al Van Wyk (2006 ،)AdeliKhah et al (2009،)  Sheikhilou et al(2010 ،) BahriBinaj et 

al(1391 ،)GholamBabaian et al (2012 و )MottaghiNia et al (2013) هایی را براي برآورد ضریب درون پژوهش

گل، مغانی و ترتیب روي نژادهاي ساردي، بوروال، السنبورگ، زندي، بلوچی، قرهزادآوري و اثر آن بر برخی صفات تولیدي، به

درصد  10/1و  96/1،  92/6، 29/6، 11/6، 22، 26/2، 22/2ترتیب اند. این محققین میانگین تبارآمیزي را بهبلوچی انجام داده

ماهگی،  3خونی را براي اوزان تولد، ، در پژوهشی میزان افت همBahriBinaj et al(2013) اند. براي کل جمعیت گزارش کرده

افزایش  گرم به ازاي یک درصد -602و  -691، -632، -32، -2ترتیب گل، بهماهگی گوسفندان قره 62ماهگی و  2ماهگی،  1

هاي تولد، خونی براي وزندلیل هم(، مقدار تغییر در صفات رشد را به2014) Rashedi et alخونی برآورد نمودند. در میزان هم

گرم  232و  -6/623، -1/223، -2/612، -2/32، 9ترتیب برابر ماهگی و یکسالگی بهماهگی، نهماهگی، شیرگیري، ششیک

م این پژوهش، بررسی روند تغییرات تبارآمیزي در گوسفندان مغانی ایستگاه جعفرآباد مغان و محاسبه نمودند. هدف از انجا

 ارزیابی اثر آن بر صفات رشد بود. 

 ها:مواد و روش

رأس میش که طی  2233رأس قوچ و  320رأس بره مغانی حاصل از  0202براي انجام این پژوهش از اطالعات شجره 

آوري شده بود، استفاده تگاه پرورش و اصالح نژاد گوسفند مغانی، واقع در جعفرآباد مغان، جمعدر ایس 6322تا  6302هاي سال

در منطقه مغان در شهر جعفرآباد واقع شده است. این ایستگاه در  ایستگاه پرورش و اصالح نژاد گوسفند مغانی )جعفرآباد(شد. 

از نمود. ایستگاه پرورش و اصالح نژاد گوسفند مغانی در شمال هاي خود را آغفعالیت 6332تأسیس و رسماً از سال  6332سال 

کیلومتري جنوب شرق شهرستان پارس آباد واقع شده است. هدف از تأسیس این ایستگاه پرورش و  31استان اردبیل، در 

. (Rezaei et al, 2010باشد )هاي اصالح شده جهت توزیع در بین عشایر میاصالح نژاد گوسفندان بومی منطقه و تولید قوچ

رأس میش( جمعیت پایه را تشکیل دادند. براي محاسبه ضریب درون  013رأس قوچ و  662حیوان ) 212در پژوهش حاضر 

 CFCافزار هاي بره، پدر و مادر بود. سپس با استفاده از نرمهاي شمارهزادآوري ، ابتدا فایل شجره تشکیل شد که شامل ستون

(Sargolzae et al, 2006ضر )میانگین  تبارآمیزي، روند برآورد ایب درون زادآوري براي تک تک حیوانات برآورد شد. براي

خون سال و همچنین به تفکیک جنس و نوع تولد، براي کل جمعیت و جمعیت هم هر در شده متولد هايتبارآمیزي براي دام

با . بود سال آن در هادام ضریب درون زادآوري نمیانگی که آمد دستبه عدد یک سال، هر ازاي به ترتیب این به محاسبه شد.

دار بودن ، مقدار روندها محاسبه شد. معنیSPSSافزار ( نرمWeighted least squaresاستفاده از رویه رگرسیون وزنی )

یک مدل خطی و ها با استفاده از دست آمد. جهت بررسی اثر تبارآمیزي بر صفات مورد مطالعه، دادهروندها نیز با همین رویه به

 رسم شدند. Excelافزار دهنده روندها با استفاده از نرمهاي نشان( تجزیه و تحلیل شدند. شکل6/2)نسخه   SASافزاربا نرم

 براي بررسی اثر تبارآمیزي بر وزن تولد از مدل خطی زیر استفاده گردید:
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yijkl = µ + ybi + sex j + Ls k + F (ls*sex) ijkl + eijkl                                                                  :6 رابطه 

 ماهگی و یکسالگی از مدل خطی زیر استفاده گردید:ماهگی، نههاي شیرگیري، ششبراي بررسی اثر تبارآمیزي بر صفات وزن

yijkl = µ + ybi + sex j + Ls k + b1 (Agijkl - Āg) + F (ls*sex) ijkl + eijkl                                      :2 رابطه 

 تولد سال امین i اثر ، : iybصفت در جمعیت،  میانگین : µ مطالعه، مورد صفت براي مشاهدات از یک هر : ijklmyدرآن:  که

 تابعیت ضریب :1b و(،قلو و دوقلتولد )تک نوع امین k اثر : k LSبره )نر و ماده(،  جنسیت امین j اثر : k sex (،02و...، 22بره )

:  ijklF (ls*sex)کشی،وزن زمان در جمعیت سن میانگین :Āg کشی،وزن زمان در بره سن :ijklmAg مربوطه، وزن در بره سن

 .ماندهباقی اثرات : ijklmeتولد،  تیپ-جنس ترکیبی گروه داخل شده آشیانه بره درون زادآوري ضریب کمکی متغیر

 نتایج و بحث

 2/2و  1/1ترتیب برابر خون بهدست آمده، میانگین ضریب درون زادآوري براي کل جمعیت و جمعیت همطبق نتایج به

-درصد بود. چون ضریب هم 6/1ترین ضریب درون زادآوري صفر و باالترین ضریب درون زادآوري (. کم6درصد بود )جدول 

خون و یا صفر تا ون تا یک براي حیوانات خیلی همخباشد لذا عددي بین صفر براي حیوانات غیر همخونی، یک احتمال می

خون را حیوانات با ضریب درون زادآوري صفر تا ترین حیوانات هم(. بیشFalconer & Mackay, 1996باشد )درصد می 611

شاهده طور که م(. همان2باشد )جدول دهنده میزان پایین تبارآمیزي در گله میرأس( که نشان 203درصد تشکیل دادند ) 9

 10/29درصد از کل جمعیت که معادل  22/66باشند. درصد جمعیت داراي ضریب درون زادآوري صفر می 12/29شود می

( هستند. در گله مورد بررسی، F≤1>19/1درصد ) 9تر از خون است، داراي ضریب درون زادآوري کوچکدرصد جمعیت هم

هاي خویشاوندي صورت علت آمیزشدرصد بودند که به 69تر از بیش درصد از کل حیوانات، داراي ضریب درون زادآوري 20/1

دلیل ناقص بودن شجره مورد استفاده )وجود جمعیت پایه( و نامعلوم بودن تعدادي از نیاي مشترک، گفته در این گله است. به

 Bahriه بر اساس شجره است. تر از واقعیت برآورد شده باشد که این امر مربوط به روش محاسبخونی کمممکن است میزان هم

et al (2012) درصد گزارش  92/6گل متوسط ضریب درون زادآوري را براي کل جمعیت اي روي گوسفند قرهر مطالعهد

زادآوري را براي تر است. این محققین مقدار ضریب دروندرصد( بیش 9/1دست آمده در این پژوهش )از مقدار به نمودند که

درصد( براي گوسفندان  2/2تر از مقدار محاسبه شده در این تحقیق )مرصد محاسبه نمودند که کد 69/2خون جمعیت هم

در پژوهشی، مقدار ضریب درون زادآوري را براي گوسفندان بلوچی در کل جمعیت و  Almasi et al (2014)مغانی بود. 

تر از مقدار محاسبه شده در ي کل جمعیت بیشدرصد برآورد نمودند. این مقادیر برا 16/3و  22/6ترتیب خون بهجمعیت هم

تر از مقدار برآورد شده در این تحقیق بود )این ضریب در پژوهش حاضر براي خون کماین پژوهش بود ولی براي جمعیت هم

مقدار ضریب درون  MirzaMohmmadi et al (2012)درصد بود(.  2/2و  1/1ترتیب خون بهکل جمعیت و جمعیت هم

( 1/1دست آمده در این تحقیق )تر از مقدار بهدرصد محاسبه نمودند که بیش 2/1براي کل جمعیت گوسفند زندي  زادآوري را
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درصد بود که از مقدار محاسبه شده در این  9/3خون بود، اما مقدار ضریب درون زادآوري به دست آمده براي جمعیت هم

 تر بود.( کم2/2تحقیق )

 خون)درصد( کل جمعیت و جمعیت هم ون زادآوریدرآمار توصیفی ضریب  -1جدول 
Table 1. Descriptive statistics percentage of inbreeding in Whole population and inbred population 

 جمعیت
Total 

 تعداد
Number 

 میانگین
Average 

 کمینه
Minimum 

 بیشینه
Maximum 

 کل جمعیت
Total population 

7278 0.6 0 6.1 

 خونمعیت همج
Inbred population 

1019 4.4 0.0001 6.1 

 های مختلف همخونیفراوانی جمعیت دارای رکورد به تفکیک گروه -2جدول 
Table 2. Frequency of population with record to different groups of inbreeding 

 درصد حیوانات

Percentage animals 

 حیوانات دتعدا
Number animals 

 های ضرایب همخونی)درصد(گروه
Inbreeding coefficient groups (percentages) 

85.64 6233 F=۰ 

11.19 873 0<F≤5 

1.18 86 5<F≤10 

0.91 66 10<F≤15 

0.27 20 F>15 

 کل 7278 100

 دار نبود.درصد در سال برآورد شد که از نظر آماري معنی -119/1±113/1خون خونی براي جمعیت هممقدار روند تغییرات هم

درصد و تعداد حیوانات  2/22و  6/91ترتیب رأس بوده که به 3136و  3120ترتیب برابر تعداد کل حیوانات نر و ماده شجره به

درصد از کل حیوانات شجره را  19/30و  39/12ترتیب رأس بودند که به 2021و  2932ه تک قلو و دوقلو موجود در شجر

رأس  6162خون بودند. از تعداد درصد( هم 112/62رأس ) 6162(. از کل حیوانات شجره، تعداد 3تشکیل دادند )جدول 

درصد بودند. تعداد حیوانات تک  1/20 و 2/92ترتیب برابر رأس ماده بودند که به 229رأس نر و  932خون، تعداد حیوان هم

خون را تشکیل درصد از حیوانات هم 11/33و  32/11ترتیب رأس بودند که به 323و  101ترتیب خون بهقلو و دو قلوي هم

درصد بود. براي  6/1ترتیب ترین آن بههاي کل جمعیت، کمترین ضریب درون زادآوري صفر و بیشدادند. در نرها و ماده

ترین ضریب درون زادآوري براي تک قلوها ترین ضریب درون زادآوري صفر و بیشي تک قلو و دو قلو در کل جمعیت، کمهابره

 )درصد( برای کل جمعیت و جمعیت همخوندرون زادآوری  برخی آمار توصیفی ضریب -3جدول  
Table 3. Some  descriptive statistics percentage of inbreeding in Whole population and inbred population 

 جمعیت همخون
Inbreeding population 

 کل جمعیت
Tatal population بره 

Lamb بیشینه 

Maximum 

 کمینه

Minimum 

 میانگین

Average 

 تعداد

Number 
 

 بیشینه

Maximum 

 کمینه

Minimum 

یانگینم  

Average 

 تعداد

 

6.1 0.0001 3.9 534  6.1 ۰ 0.57 3647 
 نر

Male 

6.1 0.0001 5.1 485  6.1 ۰ 0.67 3631 
 ماده

Female 

6.1 0.0001 3.4 676  6.1 ۰ 0.5 4538 
 تک قلو

single 

6.1 0.0001 6.5 343  6.1 ۰ 0.8 2740 
 دوقلو

twin 

6.1 0.0001 4.4 1019 
 

6.1 ۰ 0.6 7278 
 کل

Total 
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درصد و در  6/1و  1116/1ترین ضریب درون زادآوري برابر ترین و بیشخون کمدرصد بود. در نرهاي هم 6/1و دو قلوها 

درصد بود. حداقل و حداکثر ضریب درون زادآوري  6/1و  1116/1زادآوري ترین ضریب درون ترین و بیشخون کمهاي همماده

، مقدار ضریب  Rashedi et al (2014)درصد بود.  6/1و  1116/1ترتیب خون بهخون و دوقلوي همهاي تک قلوي همدر بره

 22/1یب مزبور در کل جمعیت بختیاري مورد مطالعه قرار دادند. طبق نتایج گزارش شده ضردرون زادآوري را در گوسفند لري

 2/2خون بود ولی مقدار میانگین ضریب درون زادآوري براي حیوانات هم تربود که از مقدار گزارش شده در این تحقیق بیش

دست آمده براي میانگین تر بود. دلیل تفاوت بین نتایج بهدست آمده در این پژوهش کمدرصد گزارش شد که از مقدار به

هاي رکوردگیري و مدیریتی باشد. تواند ناشی از تفاوت موجود بین نژادها، اندازه جمعیت، سامانهدآوري، میضریب درون زا

دلیل ناقص تواند بهخونی براي نژاد گله گوسفند مورد مطالعه در این پژوهش، نسبت به نژادهاي دیگر میپایین بودن میزان هم

دهنده مقدار تغییرات روند نشان 2جدول  .ه متفاوت جمعیت در این گله باشدهاي نزدیک و اندازبودن شجره، کم بودن آمیزش

دست آمده، مقدار باشد. بر اساس نتایج بهخون، به تفکیک جنسیت و تیپ تولد میتبارآمیزي براي کل جمعیت و جمعیت هم

دار بود اظ آماري معنیدرصد در سال، برآورد شد و از لح 1162/1±1112/1خونی براي کل جمعیت روند تغییرات هم

(16/1>Pمقدار روند تغییرات هم .)درصد در سال بود که از لحاظ آماري  -119/1±113/1خون خونی براي جمعیت هم

و  116/1±1113/1ترتیب برابر هاي جمعیت به(. مقدار روند تبارآمیزي براي نرها و مادهP<16/1دار نبود )معنی

ها و دوقلوهاي جمعیت این مقدار قلودار بودند. براي تکشد و از لحاظ آماري معنی درصد در سال برآورد 1110/1±112/1

درصد به ازاي هر سال برآورد گردید و از نظر آماري این روندها  112/1±1112/1و  116/1±1113/1ترتیب تغییرات به

 -119/1±113/1و  -112/1±113/1ترتیب برابر خون بههاي همخونی براي نرها و مادهمقدار تغییرات روند هم .دار بودندمعنی

 -112/1±113/1و  -110/1±112/1ترتیب برابر خون بهقلوها و دوقلوهاي همدرصد در سال برآورد شد. این مقدار براي تک 

دار اري معنیها و دوقلوها از لحاظ آم( ولی براي مادهP<19/1دار بود )قلوها از لحاظ آماري معنی بود. روندها براي نرها و تک

طوري که با برازش (، به6ها روند افزایشی داشت )شکل هاي مورد بررسی، متوسط ضریب درون زادآوري دامنبود. در طول سال

(. P<16/1درصد در سال برآورد گردید ) 1162/1خونی خونی بر سال تولد، میزان افزایش همرگرسیونی خطی هم

SheiKhluo et al (2010) درصد در سال محاسبه نمودند، که از مقدار ساالنه  69/1براي گوسفندان بلوچی  این مقدار را

خونی را براي گوسفندان زندي در پژوهشی مقدار روند هم Almasi et al (2014)تر بود. خونی در این تحقیق بیشافزایش هم

براي گوسفندان  GholamBabaeian et al (2013)تر بود. گزارش نمودند که از مقدار برآورد شده در این تحقیق بیش 12/1

 Rashedi et alتر بود. دست آوردند که از مقدار محاسبه شده در این پژوهش کمدرصد در سال به 12/1مغانی، این مقدار را 

ن دست آمده در ایهدرصد برآورد نمودند که از مقدار ب 122/1بختیاري خونی را براي گوسفندان لريمقدار روند هم (2014)

ترین مقدار بود. از کم 02و  02خونی در سال -هاي مختلف متفاوت بود. همخونی در فاصله زمانی سالتر بود. همپژوهش بیش
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خون و همچنین پایین بودن مقدار ضریب توان به کاهش تعداد افراد همدالیل کاهش ضریب درون زادآوري در این سال، می

تواند به علت افزایش آمیزش غیر خویشاوندي و ورود نرهاي مولد به گله باشد. که می خون اشاره کرددرون زادآوري افراد هم

هاي خویشاوندان نزدیک در این سال بوده که علت آن باال بودن تالقی 22ترین ضریب درون زادآوري مربوط به سال بیش

 GholamBabaeian et alزندي،  روي گوسفند AdeliKhah et al (2009)وسیله باشد. در تحقیقات انجام شده بهمی

براي گوسفند  Maximini et al (2011)براي گوسفند زندي،  Almasi et al (2014)براي گوسفند مغانی،  (2013)

-بختیاري، نوسانات همبراي گوسفند لري Rashedi et al (2014)گل، براي گوسفند قره Bahri et al (2012)استرالیایی، 

درصد برآورد گردید. در  -119/1خون خونی در جمعیت همررسی گزارش شده است. مقدار روند همهاي مورد بخونی طی سال

درصد در  119/1خونی به مقدار هاي مختلف، همطی سال که،طوريخونی حالت نزولی داشته بهخون، روند همبین حیوانات هم

یه کم بود و ضریب درون زادآوري افزایش یافت. با هاي ابتدایی، تعداد جمعیت پا(. در سال2هر سال کاهش یافت )شکل 

خون رو به خونی این جمعیت همهاي مردمی، هر ساله مقدار همهایی از گلههاي بعد و وارد کردن قوچخونی در سالکنترل هم

مشاهده شد.  02بود و کمترین همخونی در سال  22خون، در سال خونی، در جمعیت همترین مقدار همکاهش گذاشت. بیش

خونی در کل جمعیت، براي سطوح مختلف جنس و تیپ تولد، حالت صعودي داشت نتایج نشان داد که روند تغییرات هم

 112/1و  116/1ترتیب به مقدار که با افزایش هر سال، ضریب درون زادآوري حیوانات نر و ماده بهطوري(، به2و  3هاي )شکل

درصد  112/1و  116/1ترتیب برابر هاي تک قلو و دو قلو بهدرصد افزایش یافت. این مقدار افزایش ضریب درون زادآوري در بره

-ترین میزان هم(. بیشP<19/1دار بود )خون، براي بقیه از لحاظ آماري معنیهاي نر و دوقلوي هممحاسبه شد که به جز بره

-خونی بین کل جمعیت و جمعیت همترین هممشاهده شد. کم 22خون نر و ماده در سال و حیوانات هم خونی در کل جمعیت

خونی در تک قلو و دو قلوها و نرها و بود. نتایج این تحقیق نشان داد که روند تغییرات هم 02ها در سال خون، براي نرها و ماده

خون در دست آمده، تعداد حیوانات نر و ماده هم(. طبق نتایج به1و  9هاي خون، سیر نزولی داشت )شکلهاي جمعیت همماده

ها کاهش یافت. کاهش ضریب درون زادآوري بین تر سالها در بیشهر سال افزایش داشته، اما ضریب درون زادآوري آن

زش بین گرفته، آمی هاي انجامدهد که اکثر آمیزشخون، نشان میخون همراه با افزایش تعداد حیوانات همحیوانات هم

در پژوهشی روي گوسفند بلوچی به نتایجی مشابه دست یافتند.  MotaghiNya et al (2013) .خویشاوندان دور بوده است

Rashedi et al (2014) ده در این پژوهش را گزارش نمودنددست آمبختیاري نتایجی مشابه نتایج بهنیز براي گوسفندان لري. 

ماهگی و یکسالگی در گوسفندان مغانی در بعیت از همخونی براي صفات اوزان تولد، شیرگیري، ششآمار توصیفی و مقدار تا

رأس،  9226رأس، وزن سه ماهگی  0202هاي داراي رکورد براي صفت وزن تولد نشان داده شده است. تعداد دام 9جدول 

بودند. ضریب تابعیت صفات اوزان تولد،  رأس 2223رأس و وزن یکسالگی  2262رأس، وزن نه ماهگی  9163وزن شش ماهگی 

خونی مثبت بود. دلیل این امر خونی وجود نداشت و میزان تابعیت از همو نه ماهگی افت ناشی از هم ماهگی،شیرگیري، شش
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د. براي اي نرسیده که روي صفات اثر منفی داشته باشخونی به اندازهخونی در گله باشد. چون هنوز همتواند میزان پایین هممی

ها خونی بر صفات اقتصادي دامکیلوگرم بود. تحقیقات زیادي در زمینه تأثیر هم -29/1خونی سالگی افت ناشی از هموزن یک

خونی بر این صفات گزارش شده است که مقدار این تأثیر بسته به نژاد و صفت مورد انجام گرفته و در اغلب موارد اثر منفی هم

شایر و خونی را بر وزن تولد گوسفندان شروپتأثیر منفی هم Norenberg & Sorensen (2007)مطالعه متفاوت بود. 

 -22/1خونی را براي بز مرخز ضریب تابعیت وزن تولد از هم Almasi et al (2013)آکسفورد دانمارک گزارش نمودند. 

گرم به ازاي یک درصد افزایش  -2ن تولد خونی را براي وزدر پژوهشی میزان افت هم Bahri et al (2012)محاسبه نمودند. 

اي روي گوسفند نژاد ساردي، ضریب تابعیت در مطالعه Boujenane & Chami (1997)خونی برآورد نمودند. در میزان هم

 Almasiدست آمده در این پژوهش براي وزن تولد مطابقت داشت. + برآورد نمودند که با میزان به6/1خونی را وزن تولد از هم

et al (2013) گرم محاسبه نمودند.  2/2خونی را براي وزن شیرگیري در بز مرخز میزان افت همBahri et al (2012)  میزان

خونی برآورد نمودند. گرم به ازاي یک درصد افزایش در ضریب هم 32گل خونی را براي وزن شیرگیري، در گوسفند قرهافت هم

خونی را براي مقدار ضریب تابعیت از هم Analla et al (1999)ه در این تحقیق بودند. دست آمدتر از مقادیر بهاین مقادیر کم

روي گوسفند بلوچی،  MehmanNavaz et al (2000)( در گوسفند مرینو گزارش کردند. در مطالعه -19/1وزن شیرگیري )

نیز ضریب  Bahri et al (2012) تر از مقدار این پژوهش بود.گرم گزارش شد که کم -2/3ماهگی ضریب تابعیت وزن شش

براي Bahri et al (2012)گرم(.  -632تر از مقدار این مطالعه برآورد نمودند )خونی را کمماهگی از همتابعیت وزن شش

هاي انجام شده براي وزن گرم برآورد نمودند. در بررسی 691خونی را براي صفت وزن نه ماهگی هم گل افتگوسفند قره

-مقدار تابعیت این صفت از هم Bahri et al (2012)( و 2000) Mirza et al (1999،) MehmanNavaz et alسالگی، یک

تر بختیاري کمگزارش نمودند که از مقدار محاسبه شده در این مطالعه براي گوسفند لري -602و  -22، -32ترتیب خونی را به

خونی و هاي ژنتیکی یا اختالفات در سطوح تراکم همخونی به تفاوتبیان کردند که پاسخ به هم Analla et al (1999) .بودند

عنوان کردند که  MirzaMohammadi & Rashidi (2013)اختالفات بین حیوانات )سن، جنس و نوع تولد( بستگی دارد. 

خونی نسبت داد. مهاي نامطلوب مغلوب با افزایش میزان هتوان به افزایش احتمال جفت شدن ژنخونی را میافت ناشی از هم

Boujenane & Chami (1997) گرم 6/1خونی را اي روي گوسفند نژاد ساردي، ضریب تابعیت وزن تولد از همدر مطالعه +

دست آمده توسط دست آمده در این پژوهش براي وزن تولد مطابقت دارد. تفاوت در نتایج بهبرآورد نمودند که با میزان مثبت به

هاي مورد استفاده براي تجزیه و هاي تحت مطالعه، نژاد و یا مدلخونی در گلهعلت روند متفاوت هماند بهتومحققان مختلف، می

 (.Farhadi, 2011)ها باشد تحلیل داده
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 مقدار تغییرات روند همخونی برای کل جمعیت و جمعیت همخون -3جدول 

Table 4. Value of changes The trend of inbreeding for Whole population and inbred population 

 

 جمعیت همخون
Inbreeding population 

 کل جمعیت
Total population بره 

Lamb 

 ضریب تبیین 
Coefficient of 

Determination 

سطح 

 داريمعنی

significance 

level 

 اشتباه معیار

Standard 

error 

 روند
Trend 

 ضریب تبیین
Coefficient of 

Determination 

سطح 

 داريمعنی
significance 

level 

 اشتباه

 معیار
Standard 

error 

 روند
Trend 

0.33 0.03 0.003 -0.0084* 0.43 0.007 0.0003 0.0013** 
 نر

Male 

0.15 0.16 0.003 -0.0054ns 0.24 0.05 0.0007 0.0024* 
 ماده

Female 

0.43 0.01 0.002 -0.0073** 0.37 0.01 0.0003 0.0014** 
ک قلوت  

single 

0.04 0.55 0.003 -0.023ns 0.26 0.05 0.0009 0.0023* 
 دوقلو
Twin 

0.2 0.09 0.003 -0.005ns 0.29 0.037 0.006 0.0015* 
 کل

Total 

 آمار توصیفی و مقدار تابعیت از همخونی برای صفات مورد مطالعه  -5جدول 
Table 5. Descriptive statistics and  The regression amount from  inbreeding for the stuied trait 

تابعیت از 

 همخونی
Dependency 

 کمینه
Minimum 

 بیشینه
Maximum 

 اشتباه معیار
Standard 

division 

 میانگین

Average 

 تعداد
Count 

 صفت
Trait 

0.046 2.2 6.9 0.01 4.6 7278 
 وزن تولد

Birth weigth 

5.16 10 44 0.07 23.69 5881 
 ماهگی 3وزن 

3 months weight 

1.04 13 58 0.09 34.86 5013 
 ماهگی1وزن 

6 months weight 

0.07 21 55.1 0.11 37.93 2819 
 ماهگی2وزن 

9 months weight 

-6.95 21. 7 77 0.21 44.43 2883 
 وزن یکسالگی

Yearling weight 
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 ل جمعیت در هر سالروند تغییرات همخونی در ک -1شکل 
Figure 1. The trend of inbreeding in the population total per year 
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 روند تغییرات همخونی در جمعیت همخون در هر سال -2شکل 
Figure 2. The trend of inbreeding in inbred population in per year  

 

 

 

 

Year in Persian calender 
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 سال های نر و ماده در کل جمعیت در هرروند تغییرات همخونی بره -3شکل 
Figure 3. The trend of male and female lambs inbreeding in the population in per year 

 

 

کل جمعیت در هر سالهای تک قلو و دو قلو در روند تغییرات همخونی بره -3شکل   
Figure 4. Single and twin lambs inbreeding trend in the total population in per year 

 

  

Year in Persian calender 

Year in Persian Calender 

 



 02                                                                                                6216بهار، 6، شماره 2نژادي دام، دوره مجله اصالح و به

  

 

های تک قلو و دو قلو در جمعیت همخون در هر سالروند تغییرات همخونی بره -5شکل   
Figure 5. Inbreeding trend Single and Twin lambs in inbred population in per year 
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های نر و ماده در جمعیت همخون در هر سالروند تغییرات همخونی بره -6شکل   
Figure 6. Inbreeding trend of male and female lambs in inbred population in per year 

 گیرینتیجه

-به .است گرفته صورت آمیزش خویشاوند حیوانات بین مختلف هايسال طی گله این که در گرفت جهنتی توانمی کلیطوربه

و  گله داخل از ماده و نر هايمولد انتخاب علتبه زمان مرور به اما ، کم خونهم حیوانات تعداد ابتدایی هايسال در کهطوري

-خونی ناچیز است و امري نگراناست. این مقدار افزایش در هم هرفت باالتر خونیهم ضریب میانگین خویشاوند، افراد آمیزش

خونی روي صفات بار همدلیل اثرات زیاناما اگر این افزایش ادامه یابد، به شود.کننده در این گله در حال حاضر محسوب نمی

هاي دور در گله و آمیزش صورت افزایشخونی بهساز باشد. پس با مدیریت همتواند مشکلهاي آینده میمختلف، در سال
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Abstract  

The aim of the current study was to estimate inbreeding coefficient and Annual changes in 

Moghani sheep. In this research, records of 7278 lambs born from 387 rams and 2433 ewes 

were used. Data was collected from Jafarabad sheep breeding station in Moghan during 1995-

2011. Estimating of inbreeding coefficient was done by CFC program. In total pedigree, 1019 

animals were inbred. Averages of inbreeding coefficient for total and inbred population were 

estimated at 0.6 and 4.4 respectively. The highest inbreeding coefficient was 6.1 % and most 

inbred animals had inbreeding coefficients lower than 5 %. These results confirmed the low 

level of inbreeding in the population. Annual trend in inbreeding coefficient for total 

population were 0.0014±0.0006 and statistically significant (P<0.01). Annual trend in 

inbreeding coefficient for inbred population were -0.0047±0.0026 and not statistically 

significant. The regression of inbreeding for birth weight, weaning weight, 6 month weight, 9 

month weight and 12 month weight traits were calculated +0.046, 5.16, 1.04, 0.07 and -6.95 

gr respectively. Applying a designed mating system like crossbreeding and supervised using 

of elite rams could be a suitable method to avoid inbreeding depression via keeping the level 

of inbreeding under control. 
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