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زاًطگاُ ػلَم کطاٍرسی ٍ هٌاتغ طثیؼی ساری
پضٍّطْای تَلیسات زاهی

تأثیر ّنخًَی بر برخی از صفات تَلیدی ٍ تَلیدهثلی گاٍّای ّلطتایي در هجتوع کطت
ٍ صٌعت هغاى
رضا بْورام ،1هرین اسرافیلی تازُ کٌد هحودیًِ ٍ 2عوت ّدایت ایَریق
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 -1استازیار ،گزٍُ ػلَم زاهی ،زاًطگاُ هحقق ارزتیلی
 -2زاًطجَی کارضٌاسیارضس ،زاًطگاُ هحقق ارزتیلیًَ( ،یسٌسُ
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چکیدُ
ایي پصٍّص بِهٌظَر برآٍرد ضریب ّنخًَی ٍ تأثیر آى بر برخی از صفات تَلیدی ٍ تَلیدهثلی در گاٍّای ّلطتایي هجتوع
کطت ٍ صٌعت هغاى با استفادُ از اطالعات ضجرُای  17966رأض گاٍ ّلطتایي از سال  1386تا  1395اًجام ضد .برای
آهادُ سازی ٍ ٍیرایص دادُّا ،برآٍرد ضریب ّنخًَی ٍ هحاسبِ هیساى تابعیت صفات از ّنخًَی بِ ترتیب از ًرمافسارّای Fox
 Wombat ٍ CFC ،Excel ،proاستفادُ گردیدً .تایج ًطاى داد  30/12درصد کل حیَاًات ّنخَى بَدًد .هیاًگیي ضریب ّنخًَی
کل جوعیت ٍ حیَاًات ّنخَى بِ ترتیب  1/85 ٍ 0/56درصد برآٍرد ضد .کوتریي ٍ بیطتریي هقادیر ّنخًَی در ایي گلِ بِ
ترتیب  37/5 ٍ 0/78درصد هطاّدُ گردید .افت ًاضی از ّنخًَی بِ ازای افسایص یک درصد ّنخًَی برای صفات هیساى تَلید
ضیر ،تعداد رٍزّای ضیردّی ،رٍزّای باز ٍ سي اٍلیي زایص بِترتیب -15/14کیلَگرم 0/40 ٍ 0/09 ،-1/60 ،رٍز برآٍرد ضدًد،
کِ بِ جس صفت سي اٍلیي زایص از لحاظ آهاری هعٌیدار ًبَدًد (ً .)P>0/01تایج ایي پصٍّص ًطاى داد کِ هیاًگیي ضریب
ّنخًَی در ایي گلِ ًسبت بِ جَاهع هطابِ دیگر کوتر بَد ،کِ هیتَاًد با عَاهلی هاًٌد جلَگیری از آهیسشّای خَیطاًٍدی خیلی
ًسدیک ٍ توایل بِ جفتگیریّای کٌترل ضدُ در ارتباط باضد.
ٍاشُّای کلیدی :ضجرُ ،صفات تَلیدی ٍ تَلیدهثلی ،گاٍّای ّلطتایيّ ،نخًَی

] [ Downloaded from rap.sanru.ac.ir on 2023-01-08
] [ DOI: 10.29252/rap.8.18.168

هقدهِ
صفات تَلیسهثلی ًقص هْوی زر افشایص زرآهس صٌؼت
پزٍرش گاٍ ضیزی زارًس ٍ زر اصالح ًضاز زامّای اّلی اس
تَجِ ذاصی تزذَرزارًس ( .)11تا تَجِ تِ ایي کِ ّنذًَی
یکی اس ػَاهل صًتیکی هؤثز زر ػولکزز صفات کوی هیتاضس،
هؼوَالً تزًاهِّای اًتراب کِ تزای تْثَز صًتیکی صفات
طزاحی هیضًَس ،تا افشایص ّنذًَی زر جوؼیت ّوزاُ
هیتاضس ( .)19،4ػالٍُ تز ایي ًتایج پضٍّصّای صَرت
گزفتِ ًطاى زاز کِ رتثِتٌسی تیيالوللی گاٍّای ًز ٍ استفازُ
تؼساز هؼسٍزی اس آىّا تِػٌَاى حیَاًات تزتز تزای هست
طَالًی هٌجز تِ افشایص هیشاى ّنذًَی ٍ هقسار ذَیطاًٍسی
تیي جوؼیتّا ضسُ است ( .)22طَری کِ هطاّسُ حیَاًات
تسٍى راتطِ ذَیطاًٍسی زر اکثز ًضازّای گاٍ ضیزی تٍِیضُ زر
گاٍ ّلطتایي تقزیثاً غیزهوکي است (.)5
ًزخ زر حال رضس ّنذًَی جوؼیت گاٍّای ّلطتایي
ًگزاًی جسی پزٍرشزٌّسگاى صٌؼتی را زر پی زارز ،ایي
ٍضؼیت زر جوؼیت گاٍّای ّلطتایي ایزاى ًیش ٍجَز زارز (.)1
ّنذًَی کِ هٌطأ آى آهیشش تیي حیَاًات ذَیطاًٍس هیتاضس
تا ایجاز جفت صىّای هطاتِ زر ّز جایگاُ صًی تٌَع صًتیکی
را کاّص زازُ ٍ آثار سیاىآٍری تز تیطتز صفات تَلیسی ٍ
تَلیسهثلی زارز ( .)16هیشاى ّنذًَی زر جوؼیتّای حیَاًی
تیص اس ّز چیش تحت تأثیز الگَی آهیشضی قزار زارز ٍ ّز چِ
ضاًس ایجاز آهیششّای ًشزیک زر جوؼیت تیطتز تاضس،
احتوال افشایص هیشاى ّنذًَی زر آى جوؼیت تیطتز است
(.)12
تحقیقات سیازی زر سهیٌِ افشایص تأثیز ّنذًَی تز صفات

اقتصازی زامّا اًجام پذیزفتِ است ٍ زر اغلة هَارز اثز هٌفی
ّنذًَی تز صفات اقتصازی زامّا اس جولِ رضس ،ضیززّی،
هاًسگاری ،کاّص اهتیاس تسًی ،سرتسایی ،هززُسایی ،افشایص
سي اٍلیي سایص ،فاصلِ گَسالِسایی ،سلَلّای سَهاتیک ٍ
سایز صفات اقتصازی کِ هَجة کاّص زر سَززّی هیضَز
گشارش ضسُ است (.)28
هؼوَالً زر جوؼیتّای تستِ ،اهکاى تزٍس ّنذًَی تیطتز
است کِ هیتَاًس اس ًسلی تِ ًسل زیگز تا زر ًظز گزفتي
رٍش آهیشش ٍ اًتراب افشایص یاتس ( .)24،21تٌاتزایي تا تَجِ
تِ اثزات سَء ّنذًَی ضزٍرت زارز تِهٌظَر حفظ تٌَع
صًتیکی زر سطح قاتل قثَل زر جوؼیت سطح ّنذًَی کٌتزل
ضَز تا ایي اطویٌاى حاصل ضَز کِ حیَاًات ًسلّای تؼسی
تِ تغییزات ایجاز ضسُ زر هحیط ٍ اًتراب ٍاکٌص تْتزی
ًطاى هیزٌّس (.)7
تزای حفظ ساذتار صًتیکی ّز جوؼیت ٍ جلَگیزی اس آثار
سیاىتار ّنذًَی ،السم است کِ اطالػات حاصل اس ضجزُ
حیَاًاتًَ ،ع آهیششّا ٍ ذصَصیات صًتیکی جوؼیت
جوغآٍری ٍ تجشیِ ٍ تحلیل گززز ( .)10پیاهس ّنذًَی ،افت
ًاضی اس ّنذًَی است تِطَری کِ صفات تَلیسی ٍ تَلیس
هثلی را تحت تأثیز قزار هیزّس ٍ تا زر ًظز گزفتي اّویت
صفات تَلیسی ٍ تَلیسهثلی زر افشایص راًسهاى اقتصازی
گاٍزاریّای صٌؼتی ٍ اثزات سیاىتاری کِ ّنذًَی هیتَاًس
تز ایي صفات تگذارزّ ،سف اس ایي پضٍّص تزآٍرز ضزیة
ّنذًَی گاٍّای ّلطتایي هجتوغ کطت ٍ صٌؼت هغاى ٍ
تزرسی هیشاى تأثیز ّنذًَی تز صفات تَلیسی ٍ تَلیسهثلی
ایي جوؼیت تَز.
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مواد و روشها
دس ایي پظٍّؾ اص اطالعات ؿجشُ  17996سأع گاٍ ًظاد
ّلـتایي کِ طی  10ػال ( 1386تا  ،1395بِ دلیل عذم
دػتشػی بِ فایل ؿجشُای ثبت ؿذُ حیَاًات قبل اص ػال
 1386اص اطالعات حیَاًات اص ػال  1386تا  1395اػتفادُ
ؿذ) دس هجتوع کـت ٍ صٌعت هغاى ٍاقع دس اساضی دؿت
هغاى اػتاى اسدبیل با  5ایؼتگاُ گاٍ ؿیشی اص ًظاد ّلـتایي ٍ
 2ایؼتگاُ پشٍسؽ تلیؼِ جوع آٍسی ؿذُ بَد ،بشای بشآٍسد
ضشیب ّنخًَی ٍ بشسػی هیضاى تأثیش آى بش بشخی اص صفات
تَلیذی ٍ تَلیذهثلی هاًٌذ هقذاس تَلیذ ؿیش ،تعذاد سٍصّای
ؿیشدّی ،ػي اٍلیي صایؾ ٍ سٍصّای باص اػتفادُ گشدیذ .با
تَجِ بِ اّویت ٍجَد ؿجشُ کاهل ٍ اػالف هـتشک دس
بشآٍسد ضشیب ّنخًَی اص کل ؿجشُ ( 17996سأع) بشای
هحاػبِ ضشیب ّنخًَی اػتفادُ ؿذ .اطالعات هَسد اػتفادُ
ؿاهل ؿواسُ گاٍ ،ؿواسُ پذس ٍ هادس ،اثشات ثابت گلِ
ػال-فصل صایؾ ٍ سکَسد صفات هَسد ًظش دس هَسد ّش سأع

گاٍ دس ًشمافضاس  Excelتحت عٌَاى فایل دادُ رخیشُ گشدیذ.
اطالعات ؿجشُ پغ اص ٍیشایؾ اٍلیِ (ؿاهل تصحیح ٍ حزف
سکَسدّای تکشاسی هشبَط بِ دٍسُّای هختلف تَلیذ یک
حیَاى ٍ اؿتباُ) هَسد اػتفادُ قشاس گشفت.
اص کل حیَاًات ؿجشُ  84/96دسصذ هادُ ٍ  15/04دسصذ
ًش بَدًذّ .وچٌیي  6/92دسصذ اص حیَاًات داسای پذس ٍ هادس
ًاهعلَم ٍ  15/85دسصذ داسای هادس ًاهعلَم ٍ  9/67دسصذ
داسای پذس ًاهعلَم بَدًذ .تعذاد  3986سأع ( 22/15دسصذ)
حیَاى بِ دلیل ًاهعلَم بَدى ٍالذیي آىّا کِ عوذتاً تـکیل
دٌّذُ گلِ پایِ بَدًذ بِعٌَاى جوعیت پایِ دس ًظش گشفتِ ؿذ.
بشای ٍیشایؾ دادُّا اص ًشم افضاس Microsoft Office Excel
Microsoft Visual FoxPro
(
( ٍ )
)
اػتفادُ ؿذ .بشای هحاػبِ ضشایب ّنخًَی ابتذا فایل ؿجشُ
حیَاًات گلِ تـکیل ؿذ .هـخصات ؿجشُای دادُّای
پظٍّؾ حاضش دس جذٍل  1آٍسدُ ؿذُ اػت.

جذٍل  -1اطالعات هشبَط بِ ؿجشُ گاٍّای ّلـتایي هجتوع کـت ٍ صٌعت هغاى

Table . Pedigree information of Moghan agro-industrial company Holstein cows
تعذاد
17996
12158
9986
1768
6242
11754
3986

ؿشح
کل حیَاًات هَجَد دس ؿجشُ
تعذاد حیَاًات با ٍالذیي هعلَم
حیَاًات هادُ
حیَاًات ًش
حیَاًات بذٍى ًتاج
حیَاًات داسای ًتاج
حیَاًات ًؼل پایِ

آهاس تَصیفی صفات هَسد بشسػی پغ اص اًجام ٍیشایؾ دس جذٍل ً 2ـاى دادُ ؿذُ اػت.

تعذاد سکَسد قابل
قبَل

هیاًگیي

اًحشاف هعیاس

حذاقل

حذاکثش

ضشیب تغییشات ()%

تَلیذ ؿیش (کیلَگشم)

8021

8284/83

1132/57

4748

10799

14

سٍصّای ؿیشدّی (سٍص)

8021

260/60

45/44

168

310

17

ػي اٍلیي صایؾ (هاُ)

6550

31/68

12/22

24

54

39

6556

182/41

105/47

25

375

58

صفت
)(Kg

)(day

)(month
سٍصّای باص (سٍص))(day

سکَسد سٍصّای
اجضاء ایي هذل عباستؼت اص:
اثش ثابت گلِ ػال-فصل
ؿیشدّی؛ هیاًگیي کل؛
اثش دٍسُ ؿیشدّی ؛
اثش ػي بِ هاُ؛
صایؾ؛
اثش
ضشیب ّنخًَی حیَاى بِصَست هتغیش کوکی؛
اثش باقی هاًذُ.
تصادفی طًتیکی افضایـی حیَاى ٍ

] [ DOI: 10.29252/rap.8.18.168

 )25( CFCضشایب ّنخًَی
با اػتفادُ اص ًشم افضاس
ّش حیَاى ٍ هیاًگیي ضشیب ّنخًَی دس کل گلِ ٍ جوعیت
ّنخَى بشآٍسد گشدیذ ٍ گشٍُبٌذی ضشایب ّنخًَی ؿاهل
صفش تا  5 ،5تا  10 ،10تا  15 ٍ 15تا  40دسصذ با اػتفادُ اص
ایي ًشم افضاس اًجام ؿذ.
بشای تجضیِ ٍ تحلیل اثش ّنخًَی بش صفت هَسد ًظش اص
 )14( Wombatاػتفادُ ؿذ .تجضیِ آهاسی
ًشم افضاس
 SASاًجام ؿذ .بشای
دادُّا با اػتفادُ اص ًشمافضاس
هحاػبِ اثش ّنخًَی بش صفت هیضاى تَلیذ ؿیش اص سکَسدّای
تَلیذ ؿیش کِ بشای  305سٍص ٍ دٍ باس دٍؿؾ دس سٍص تصحیح
ؿذُ بَدًذ ،اص هذل حیَاًی صیش اػتفادُ ؿذ:

سکَسد تَلیذ ؿیش؛
اجضاء ایي هذل عباستؼت اص:
اثش ثابت گلِ ػال -فصل صایؾ؛
هیاًگیي کل؛
ضشیب ّنخًَی حیَاى بِصَست هتغیش
اثش ػي بِ هاُ؛
اثش
اثش تصادفی طًتیکی افضایـی حیَاى ٍ
کوکی؛
باقی هاًذُ.
هذل حیَاًی هَسد اػتفادُ بشای صفت تعذاد سٍصّای
ؿیشدّی عباست بَد اص:
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جذٍل  -2آهاسُّای تَصیفی صفات هَسد اػتفادُ دس ایي پظٍّؾ

Table . Descriptive statistics of using traits in this research
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رکَردّای هربَط بِ گاٍّای ضکن اٍل بِ باال (ضکن دٍم
تا ضطن) برای صفات سي اٍلیي زایص ٍ رٍزّای باز هَرد
استفادُ قرار گرفت .هذل حیَاًی هَرد استفادُ برای صفت
سي اٍلیي زایص عبارت بَد از:
رکَرد سي اٍلیي زایص؛
اجساء ایي هذل عبارتست از:
اثر ثابت گلِ سال-فصل زایص؛
هیاًگیي کل؛
اثر
ضریب ّنخًَی حیَاى بِصَرت هتغیر کوکی؛
اثر باقی هاًذُ.
تصادفی شًتیکی افسایطی حیَاى ٍ
هذل حیَاًی هَرد استفادُ برای صفت رٍزّای باز عبارت
بَد از:
رکَرد هربَط بِ صفت
اجساء ایي هذل عبارتست از:
اثر ثابت گلِ سال-فصل
رٍزّای باز؛ هیاًگیي کل؛
اثر ضکن؛ ٍ بِ ترتیب ضریب رگرسیَى
زایص؛
اثر
سي اٍلیي زایص ( ) ٍ ّنخًَی حیَاى ( )؛
اثر تصادفی باقی
تصادفی شًتیکی افسایطی حیَاى ٍ
هاًذُ.

Inbreeding
هم خونی

0.8
0.6
0.4
0.2
0

94

to

ضکل  -1رًٍذ تغییر ّنخًَی کل جوعیت در سالّای  1386تا 1395

Figure . The inbreeding changing trend of in total population between
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نتایج و بحث
هیاًگیي ضریب ّنخًَی کل جوعیت گاٍّای ّلطتایي
هَرد هطالعِ از سال  1386تا  0/56 ،1395درصذ برآٍرد
گردیذ .هقادیر هحاسبِ ضذُ برای هیساى ّنخًَی در ایي گلِ
در هقایسِ با ًتایج ّنخًَی در هَارد هطابِ ،قابل تَجِ ًبَد.
برای هثال هیاًگیي آى در جوعیت گاٍّای ّلطتایي کل ایراى
 2/9درصذ ،جوعیت گاٍّای ّلطتایي قسٍیي  0/9درصذ،
جوعیت گاٍّای ّلطتایي اصفْاى  2/33درصذ ،جوعیت
گاٍّای ّلطتایي ایرلٌذ  2/35-3/05درصذ ٍ در جوعیت
گاٍّای ّلطتایي اسلًٍَی  0/989درصذ گسارش ضذُ است
(.)23،20،18،13،11
هیاًگیي ضریب ّنخًَی کل جوعیت هَرد هطالعِ 0/56
درصذ برآٍرد ضذ کًِ ،سبت بِهقذار گسارش ضذُ  2/9درصذ
در گاٍّای ّلطتایي ایراى در سال 4/4 ٍ 5/23 ٍ 1389
درصذ بِ ترتیب در ًرّا ٍ هادُّا در سال  1385تَسط
رکَعی ٍ ّوکاراى ( )23کوتر بَد کِ ،هیتَاًذ ًاضی از در

دسترس ًبَدى اطالعات ضجرُ کاهل بِعلت عذم دسترسی
بِ اطالعات ثبت ضذُ ضجرُ حیَاًات قبل از سال ،1386
تعذاد کن دامّای ّنخَى ٍ آهیسشّای خَیطاًٍذی ایي گلِ
باضذّ .وچٌیي ٍجَد تعذاد زیاد حیَاًات در گرٍُ با ّنخًَی
کن ( 5420رأس) ٍ تعذاد زیاد حیَاًات ضجرُ ( 17996رأس)،
بیطتر بَدى تعذاد حیَاًات با ٍالذ هعلَم ( 12158رأس) ٍ کوتر
بَدى تعذاد حیَاًات با یک ٍالذ هعلَم ( 1852رأس) هوکي
است از دالیل پاییي بَدى هیساى ّنخًَی در گلِ تحت
بررسی باضذ 67/56 .درصذ حیَاًات هَجَد در ضجرُ دارای
پذر ٍ هادر هعلَم بَدًذ .ضجرُ در سالّای ابتذایی ًَاقصی
داضت ،طَری کِ بیطتر حیَاًاتی کِ پذر ٍ هادرضاى ًاهعلَم
بَدًذ هربَط بِ سالّای  1388 ٍ 1387بَدًذ ،در حالی کِ
 65درصذ حیَاًات هَجَد در ضجرُ ایي سالّا دارای پذر ٍ
هادر ًاهعلَم بَدًذ .البتِ بِتذریج ضجرُ تکویلتر ضذ ،طَری
کِ  57/05درصذ دامّای هتَلذ ضذُ در سال  1395دارای پذر
ٍ هادر هعلَم بَدًذ .هقادیر بسیار کن یا کن ّنخًَی در سال
 1387هوکي است بِ علت عذم یا ٍجَد اطالعات ضجرُای
کن در سالّای ابتذایی باضذ.
از سال  1387بِ بعذ ،هتَسط ضریب ّنخًَی دامّا
دارای ًَساًات زیادی بَد ٍ رًٍذ هٌظوی ًذاضت ایي ًَساًات
کِ فاقذ ّر گًَِ جْتی (افسایطی یا کاّطی) است احتوال
دارد بِ دلیل ًقص در ضجرُ در طی سالّای  1386تا 1395
باضذ ،در ٍاقع گسست در ساختار ضجرُ در برخی سالّاست
کِ هٌجر بِ قطع ارتباط بیي برخی ًسلّا ضذُ ٍ هٌجر بِ ایي
ًَساًات ضذُ استّ .وچٌیي هیتَاًست با عَاهلی هاًٌذ
ًسبت گاٍ ًر هَلذ بِ گاٍ هادُ هَلذ ،سطح تکاهل ضجرُ
ٍالذیي ٍ عذم ٍجَد اطالعات هطخص تعذادی از ٍالذیي ٍ
اجذاد هطترک حیَاًات در ارتباط باضذ ( .)26عالٍُ بر ایي
هیتَاى گفت احتوال دارد یکی از عوذُ علل ًَساًات
ّنخًَی در ایي سالّا ،کاّص ٍ افسایص هجذد سطح تکاهل
ضجرُ حیَاًاتی باضذ کِ در ایي سالّا بِعٌَاى ٍالذیي
استفادُ ضذًذ .بیطتریي هیاًگیي ضریب ّنخًَی در هذت
زهاى هطالعِ در سال  0/89 ،1387درصذ هحاسبِ ضذ .رًٍذ
تغییر ّنخًَی جوعیت در طی سالّای  1386تا  1395در
ضکل ً 1طاى دادُ ضذ.
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در ایي ضکل چٌذیي هزحلِ قابل تَجِ است .هزحلِ اٍل
بیي سالّای  1386تا  1387بَد کِ رًٍذی افشایطی ًطاى
هیداد کِ ،هوکي است بِعلت باال بَدى تالقیّای
خَیطاًٍذاى طی ایي سالّا باضذ .هزحلِ دٍم بیي سالّای
 1387تا  1388بَد کِ رًٍذی کاّص ًطاى هیداد کِ ،هوکي
است هطخصکٌٌذُ کاّص آهیششّای خَیطاًٍذی باضذ.
هزحلِ سَم بیي سالّای  1388تا  1390بَد کِ طی ایي
سالّا ضجزُ ًَساًات کاّطی ٍ افشایطی جشئی را ًطاى داد
کِ هیتَاًذ بِدلیل عذم ثبت دقیق رکَردّاً ،اهعلَم بَدى
اجذاد هطتزک در حیَاًات ضجزُ طی ایي سالّا ٍ یا هوکي
است افشایص یا کاّص تالقیّای ًشدیک باضذ .هزحلِ چْارم
بیي سالّای  1390تا  1391بَد کِ رًٍذی کاّطی هطاّذُ
ضذ .هزحلِ پٌجن بیي سالّای  1391تا  1392بَد کِ ،رًٍذ
افشایطی ًطاى هیداد ٍ هوکي است هطخصکٌٌذُ ایي
هَضَع باضذ کِ حیَاًات هتَلذ ضذُ حاصل آهیششّای

ًشدیک دارای رابطِ خَیطاًٍذی هیباضذ .اگز چِ در ایي دٍرُ
تعذاد حیَاًات ًسبتاً افشایص یافتِ ٍلی افشایص چطوگیزی در
تعذاد حیَاًات ّنخَى ٍجَد ًذاضت ٍ ایي باعث کاّص
هیاًگیي ّنخًَی در سالّای  1393تا  1395ضذُ بَد.
رًٍذ ّنخًَی هطاّذُ ضذُ در پژٍّص حاضز ،رًٍذی
کاّطی بَد کِ با رًٍذ ّنخًَی هطاّذُ ضذُ در پژٍّصّای
هطابِ کِ رًٍذ افشایطی داضتٌذ هتفاٍت بَد (ّ .)11،9وچٌیي
رًٍذ ّنخًَی هطابِای با ًتایج بزخی اس پژٍّصگزاى داضت،
کِ دلیل آى هوکي استً ،اضی اس سیستنّای هذیزیتی
یکساى در ایي گلِّا باضذ (.)22،1
اس کل حیَاًات هَجَد در ضجزُ ( 17996رأس) تعذاد
 5420رأس ّنخَى بَدًذ .جذٍل  3تعذاد کل حیَاًات ٍ
حیَاًات ّنخَى را بِ تفکیک سال هَرد بزرسی ًطاى
هیدّذ.

جذٍل  -3تعذاد کل حیَاًات ٍ حیَاًات ّنخَى بِ تفکیک سال هَرد هطالعِ

در بزرسی رًٍذ ّنخًَی در کل جوعیت بایذ تَجِ داضت
کِ تعذاد حیَاًات غیزّنخَى در ّز سال بز هیشاى ّنخًَی
تأثیز هیگذارد لذا هوکي است ،در یک سال تعذاد حیَاًات
غیزّنخَى بیطتز ضَد کِ در ایي صَرت هیشاى ّنخًَی
کاّص هییابذ ٍ اگز در یک سال تعذاد حیَاًات ّنخَى
افشایص ٍ تعذاد حیَاًات غیز ّنخَى کاّص یابذ ،هوکي است
هیشاى ّنخًَی افشایص یابذ (.)29
هیاًگیي ضزیب ّنخًَی در جوعیت ّنخَى  1/85درصذ
بزآٍرد ضذ .ضکل  2رًٍذ تغییزات ّنخًَی طی سالّای

 1386تا  1395در جوعیت ّنخَى را ًطاى هیدّذ .باالتزیي
هیشاى ّنخًَی در جوعیت ّنخَى طی سالّای هَرد
بزرسی در سال  1387هطاّذُ ضذ ،کِ هقذار آى  2/32درصذ
هیباضذ کِ هوکي است بیطتز ضذى هیشاى ّنخًَی بِ
دالیلی هاًٌذ آهیشش خَیطاًٍذی بیطتز در سال هذکَر بَدُ
باضذ .در طَل سالّای هَرد بزرسی بزای ّنخًَی ،هیاًگیي
ضزیب ّنخًَی در جوعیت ّنخَى رٍ بِ کاّص بَد بِ
طَری کِ اس  2/32درصذ در سال  1387بِ  1/89درصذ در
سال  1395کاّص پیذا کزدُ است.
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سال هَرد بزرسی
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395

Table . Number of all and inbred animals divided by studying year
تعذاد حیَاًات ّنخَى
تعذاد کل حیَاًات هَجَد در ضجزُ
179
774
199
686
98
605
1057
3225
1047
2876
18
526
1460
3774
260
1052
634
2012
468
2466
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ضکل  -2رًٍد تغییزات ّنخًَی در جوعیت ّنخَى طی سالّای  1386تا 1395

Figure . The inbreeding changing trend of inbred population between

جدٍل  -4گزٍُبٌدی حیَاًات ّنخَى (تعداد ٍ درصد)
گزٍُّای ضزایب ّنخَى
0>F≥5
5>F≥10
10>F≥15
F<15

)Table . Grouping of inbred animals (number and percent
فزٍاًی )(%
تعداد حیَاًات ّنخَى
93/47
5066
3/51
190
1/64
89
1/38
75
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کوتزیي ٍ بیطتزیي هقادیز ّنخًَی بِ تزتیب ٍ 0/78
 37/5درصد بَد .بزای کلیِ صفات هَرد بزرسی ،بیطتز
حیَاًات دارای رکَرد ،دارای ضزایب ّنخًَی صفز بَدًد
طَری کِ ،بیطتزیي گزٍُ ّنخَى را حیَاًاتی با ّنخًَی
صفز تا پٌج درصد بِ هیشاى  93/47درصد تطکیل هیدادًد.
تَسیع ضزایب ّنخًَی جوعیت هَرد هطالعِ ًطاى داد کِ اس
کل حیَاًات هَجَد در ضجزُ  30/12درصد ّنخَى بَدًد .با
تَجِ بِ ایي کِ  69/88درصد حیَاًات ایي جوعیت غیز
ّنخَى بَدًد ،هیتَاى ًتیجِگیزی کزد کِ هیشاى ّنخًَی
در ایي جوعیت کن است ٍ ایي ًتایج ،هیشاى کن ّنخًَی در
گلِ گاٍّای ّلطتایي هَرد بزرسی را تأیید هیکٌد .در ضجزُ
هَرد بزرسی ضزیبّای ّنخًَی 6/25 ٍ 12/5 ٍ 25
درصدی دیدُ ضد کِ هوکي است بِ دلیل آهیششّای

خَیطاًٍدی تٌیّاً ،اتٌیّا ٍ عوَسادُّا باضد .ایي هقادیز
ًطاى هیدّد در جوعیت گاٍّای ّلطتایي آهیششّای
ًشدیک ًیش صَرت هیگیزد (.)23
با تَجِ بِ کن بَدى تعداد افزاد ّنخَى در کل جوعیت
( 5420رأط) هیتَاى ًتیجِ گزفت کِ تعداد آهیششّای
خَیطاًٍدی خیلی ًشدیک در کل جوعیت تقزیباً سیاد ًبَدُ
است یا ایي کِ بِ ضدت اس آهیششّای خَیطاًٍدی ًشدیک
جلَگیزی ضدُ است.
اس دالیل کن بَدى هیاًگیي ضزیب ّنخًَی در پضٍّص
حاضز هیتَاى بِ سیاد بَدى تعداد دامّایی با ضزیب ّنخًَی
صفز ( 12576رأط) اضارُ کزد کِ هیتَاًد ًاضی اس عَاهلی
هاًٌد عدم ٍجَد اطالعات ضجزُ حیَاًات قبل اس سال ،1386
تعداد بسیار کن آهیششّای خَیطاًٍدی ٍ هواًعت اس اًجام
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با افشایص هتَسط ّنخًَی در کل حیَاًات هَجَد در
ضجزُ ،هتَسط ّنخًَی در حیَاًات ّنخَى کاّص یافت کِ
هیتَاًد بِ دلیل ًَاقص اطالعات دامّای هَجَد در سالّای
ابتدایی باضد ٍ اجداد هطتزکی کِ باعث بِ ٍجَد آهدى
ّنخًَی ضدُاًد بِ ًسل حیَاًات ّنخَى ًشدیک بَدُاًد ٍ
در ًتیجِ ّنخًَی دامّای ّنخَى باال هیباضدٍ ،لی با
گذضت سالّا ٍ افشایص سطح تکاهل ضجزُ دامّا ،اجداد
هطتزکی کِ باعث بٍِجَد آهدى ّنخًَی در دامّا هیضًَد
بیطتز بِ ًسلّای قبلی هزبَط هیضًَد ٍ در ًتیجِ با ٍجَد
افشایص تعداد دامّای ّنخَى ،هیاًگیي ّنخًَی در حیَاًات
ّنخَى کوتز است.
هتَسط ضزیب ّنخًَی دامّای سًدُ ایي گلِ کوتز اس
هقادیز بحزاًی هیباضد .طبق پیطٌْادات بزخی اس هحققاى اس
دیدگاُ هدیزیت صًتیکی جوعیت ،هطالعِ رًٍد افشایطی

ّنخًَی هْنتز اس ّنخًَی هَجَد در ًسل کًٌَی هیباضد
( .)8اس طزفی دیگز ،هیشاى ّنخًَی تحت تأثیز فاصلِ ًسلی
قزار دارد .در طَل سالّای هَرد بزرسی بزای ّنخًَی،
هیاًگیي ضزیب ّنخًَی دامّا رًٍدی کاّطی داضت .رًٍد
بزآٍرد ضدُ بزای افشایص ساالًِ ّنخًَی در ایي جوعیت
کوتز اس هقادیز اعالم ضدُ در هٌابع دیگز بَد ( .)23،18،9،8در
حالی کِ ًتایج سایز پضٍّصگزاى ًطاى دادُ است در اکثز
جوعیتّا رًٍد ّنخًَی هثبت ٍ هعٌیدار بَدُ است ،بزای
هثال رًٍد افشایص ساالًِ ّنخًَی گاٍّای ّلطتایي ایزاى در
ًزّا ٍ هادُّا بِ تزتیب  0/22 ٍ 0/15درصد ٍ کل کطَر
 0/051درصد بَدُ است (.)23،9
جدٍل  4تعداد ٍ درصد حیَاًات ّنخَى را بِ ضکل
گزٍُبٌدی ضدُ ًطاى هیدّد.

پصٍّطْای تَلیذات داهی سال ّطتن /ضوارُ  /18زهستاى 173 .......................................................................................................................................... 1396

آهیسشّای خَیطاًٍذی تسیار ًسدیه تاضذ .احتوال دارد علت
اصلی ٍخَد ضرایة ّنخًَی صفر تِعلت ًاهعلَم تَدى تخص
عوذُای از اخذاد هطترن تِ علت اطالعات تسیار ون دامّا
در سالّای اٍلیِ ًاضی از عذم دسترسی تِ ضدرُ واهل ٍ
ًاهعلَم تَدى ٍالذیي حیَاًات طی ایي سالّا تاضذ .از آًدایی
وِ هیساى ّنخًَی تِ عٌَاى یه اثر ًاهطلَب تِ ٍیصُ ترای
خوعیتّای وَچه ٍ تستِ در ًظر گرفتِ هیضَد ٍ ترای
تْثَد پیطرفت شًتیىی در تیطتر طرحّای آهیسضی ،هیساى
خذٍل  -5ضریة تاتعیت صفات از ّنخًَی
صفات
تَلیذ ضیر (ویلَگرم) ()Kg
رٍزّای ضیردّی (رٍز) ()day
سي اٍلیي زایص (هاُ) ()month
رٍزّای تاز (رٍز) ()day

Table . Regression coefficient of traits from inbreeding

هیاًگیي
8284/83
260/60
31/68
182/41

ضریة تاتعیت
-15/14
-1/60
+0/40
+0/09
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ّنخًَی در ایي پصٍّص در داهٌِ ًتایح گسارش ضذُ تَسط
پصٍّطگراى هختلف هیتاضذ (.)23،15
هیاًگیي ضریة ّنخًَی ترآٍرد ضذُ در ایي پصٍّص
ًسثت تِ همادیر گسارش ضذُ  0/69درصذ تَسط هیرزاهحوذی
ٍ ّوىاراى ( 0/989 ٍ )15درصذ تَسط پَتًَیه ٍ ّوىاراى
( )20ووتر تَد وِ ،ایي همذار پاییي هیساى ّنخًَی هیتَاًذ
تیاًگر هذیریت تَلیذهثلی ًسثتاً هٌاسة در ایي خوعیت تاضذ.
هیاًگیي ضریة ّنخًَی ترآٍرد ضذُ در ایي پصٍّص،
ًسثت تِ همادیر گسارش ضذُ  0/003درصذ تَسط تْوراد ٍ
ّوىاراى ( 0/18 ٍ )3درصذ تَسط تَحیذی ٍ ّوىاراى ()27
تیطتر تَد وِ ،هوىي است ًاضی از ترآٍردّای صحیحتر
ضریة ّنخًَی حیَاًات ،در ًتیدِ استفادُ از ضدرُ واهلتر
در تررسی حاضر تاضذّ .وچٌیي هیتَاًذ ًطاى دٌّذُ افسایص
حیَاًات ّنخَى ٍ آهیسشّای ًسدیه در گلِ تاضذ.
هتَسط ضریة ّنخًَی ترآٍرد ضذُ تحمیك حاضر ًسثت
تِ همادیر گسارش ضذُ  0/7درصذ تَسط آتطی ٍ ّوىاراى ()1
ٍ  0/763درصذ تَسط فرخی آرٍق ( )9ووتر تَد وِ ،احتوال
دارد هْنتریي علت آى تفاٍت در خوعیت هَرد هطالعِ ،اًذازُ
خوعیت ،ساهاًِّای روَردگیری ٍ هذیریتی ٍ دالیل دیگری
ًظیر تعذاد روَردّا تَدُ تاضذ .عالٍُ تر ایي ًسثت تِ همادیر
 2/33 ٍ 6/552درصذ گسارش ضذُ تَسط تسدیه ٍ ّوىاراى
( ٍ )4دادار ٍ ّوىاراى ( )6ووتر تَد وِ ،هیتَاًذ تِ دلیل
ًالص تَدى ضدرُ هَرد استفادُ (تِ علت ٍخَد خوعیت پایِ)
ٍ ًاهعلَم تَدى تعذادی از اخذاد هطترن ٍ ًَساًات هذیریتی
هوىي است هیساى ّنخًَی ووتر از حذ ٍالعی ترآٍرد ضذُ
تاضذ ،وِ ایي اهر هرتَط تِ رٍش هحاسثِ تر اساض ضدرُ
است (.)29
هیاًگیي ضریة ّنخًَی ترآٍرد ضذُ ًسثت تِ همادیر
گسارش ضذُ  2/33 ٍ 0/8درصذ در پصٍّصّای صَرت
گرفتِ تَسط ًمطیٌِ ٍ ّوىاراى ( ٍ )17للی زادُ ٍ ّوىاراى
( )11ووتر تَد وِ ،هیتَاى یىی از دالیل آى را ٍرٍد اسپرم
گاٍّای ًر خذیذ خارج از وطَر ٍ عذم آهیسش حیَاًات
خَیطاًٍذ داًستٍ .خَد تعذادی حیَاى تا ضریة ّنخًَی
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ّواىطَر وِ هطاّذُ هیضَد ،تِ ازای افسایص یه
درصذ ّنخًَی در گلِ صفات هیساى تَلیذ ضیر 15/14
ویلَگرم ٍ تعذاد رٍزّای ضیردّی  1/60رٍز واّص ٍ سي
اٍلیي زایص ٍ رٍزّای تاز تِ ترتیة  0/09 ٍ 0/40رٍز افسایص
یافت وِ ،اثر ّنخًَی تر رٍی صفات هَرد تررسی تِ خس
صفات سي اٍلیي زایص از ًظر آهاری هعٌیدار ًثَد
(.)p>0/01
هیساى افت ًاضی از ّنخًَی ترای صفت تَلیذ ضیر ًسثت
تِ همادیر  22/10 ٍ 22/17 ،16/22ویلَگرم گسارش ضذُ
تَسط فرخی آرٍق ( ،)9پَتًَیه ٍ ّوىاراى ( ٍ )20ورٍوَیت
ٍ ّوىاراى ( )5ووتر تَد ،وِ هیتَاًذ ًاضی از تفاٍت در
ًرمافسارّای هَرد استفادُ ترای تدسیِ ٍ تحلیل دادُّا ٍ
دالیل دیگری ًظیر تفاٍت تعذاد روَردّا ٍ هیساى پاییي
ّنخًَی در گلِ هَرد هطالعِ تاضذّ ،وچٌیي همذار تِ دست
آهذُ تا همذار  15/01ویلَگرم گسارش ضذُ تَسط
هیرزاهحوذی ٍ ّوىاراى ( )15هطاتمت داضت .افت ًاضی از
ّنخًَی ترای صفت سي اٍلیي زایص تا همذار گسارش ضذُ در
پصٍّص روَعی ٍ ّوىاراى ( )23هطاتمت داضت ،در تررسی
آىّا ضریة تاتعیت سي اٍلیي زایص  0/45رٍز تِ ازای
افسایص یه درصذ ّنخًَی ًطاى دادُ ضذُ تَد ٍ ًسثت تِ
همذار  0/589رٍز گسارش ضذُ تَسط للی زادُ ٍ ّوىاراى
( )11ووتر تَد ،وِ احتوال دارد تِ علت تفاٍت در هیساى
ّنخًَی ٍ رًٍذ هتفاٍت ّنخًَی در گلِّای تحت تررسی
تاضذ.
ّوچٌیي افت ًاضی از ّنخًَی ترای صفت رٍزّای تاز
ًسثت تِ همذار گسارش ضذُ  0/278رٍز تَسط للی زادُ ٍ
ّوىاراى ( )11ووتر تَد ،وِ هیتَاًذ تِ علت تفاٍت اثر
ّنخًَی تر رٍی صفت هَرد تررسی ًاضی از تفاٍت تٌَع
شًتیىی در خوعیت پایِ ،هحل ٍ هذیریت گلِ تاضذ ٍ ّوچٌیي
ًسثت تِ همذار گسارش ضذُ  0/02رٍز در پصٍّص
هیرزاهحوذی ٍ ّوىاراى ( )15تیطتر تَد ،وِ هوىي است
دلیل ترآٍرد تیطتر هرتَط تِ تاال تَدى ضریة ّنخًَی
حیَاًات دارای روَرد رٍزّای تاز تاضذً .تایح افت ًاضی از

ّنخًَی را در سطح پاییي ًگِ هیدارًذ .عالٍُ تر ایي هسائل،
از دالیل همذار ون ّنخًَی در ایي گلِ ،هیتَاى تِ استفادُ از
اسپرم گاٍّای ًر خارخی ترای اًدام تلمیح هصٌَعی در ّر
سال (ترای ًگِ داضتي ّنخًَی در ووتریي هیساى هوىي) ٍ
استفادُ از یه ترًاهِ آهیسضی هستمین تحت وٌترل در گلِ
اضارُ داضت .خذٍل  5هیساى تاتعیت صفات از ّنخًَی را
ًطاى هیدّذ.

174 ..................................................................................................... تأثیز ّنخًَی بز بزخی اس صفات تَلیذی ٍ تَلیذهثلی گاٍّای ّلطتایي در هجتوع کطت

ًگزاًی سیاد هتخصصیي اصالح دام در رابطِ با افشایص ضزیب
.خَیطاًٍذی بیي حیَاًات ٍ ضزیب ّنخًَی ّز حیَاى باضذ
 هیاًگیي بزخی صفات،ًِتایج ایي پژٍّص ًطاى داد ک
 ّز چٌذ.تَلیذی ٍ تَلیذهثلی در افزاد ّنخَى کاّص یافت
 ٍلی اهکاى دارد در،سطح ّنخًَی در ایي گلِ پاییي است
 بٌابزایي بایذ با.صَرت عذم کٌتزل بِ سزعت افشایص یابذ
حذف آهیششّای خَیطاًٍذی بسیار ًشدیک ٍ افشایص
 ّنخًَی را در ایي گلِ کٌتزل ٍ هذیزیت،آهیششّای دٍر
.ًوَد

 درصذ ًطاى دٌّذُی ایي ًکتِ است کِ در بزخی اس25 باالی
ُ آهیشش خَیطاًٍذی بِ صَرت کٌتزل ضذ،ِهَارد در ایي گل
.صَرت ًگزفتِ است
ِّوچٌیي هیاًگیي ضزیب ّنخًَی بزآٍرد ضذُ ًسبت ب
 درصذ در1/63 ٍ 0/9 ،2/35-3/05 ُهقادیز گشارش ضذ
،)13( پژٍّصّای اًجام ضذُ تَسط هک پارلٌذ ٍ ّوکاراى
) کوتز بَد2( ) ٍ بزجستِ ٍ ّوکاراى18( ًظزی ٍ ّوکاراى
 هوکي است علت آى استفادُ اس اسپزم گاٍّای ًز جذیذ،ِک
بزای تلقیح هصٌَعی در ّز سال ٍ کٌتزل آهیششّای
 ایي اهز هیتَاًذ بِ علت.خَیطاًٍذی تَسط گلِداراى باضذ
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Abstract
This research was done to estimate of inbreeding coefficient and its effect on some of
productive and reproductive traits in Moghan agro-industrial company Holstein cows with using
of
Holstein cows pedigree data from
to
. For preparing and editing of data,
estimate of inbreeding coefficient and traits regression content from inbreeding Fox pro, Excel,
CFC and Wombat softwares were used respectively.
.
percent of total animals were
inbreed. Inbreeding coefficient average for total population and inbreed animals in this study
was calculated . % and . % respectively. The lowest and highest inbreeding amount in this
herd was observed . % and . % respectively. Inbreeding depression for
increasing of
inbreeding for milk production, number of days in milk, open days and age at first calving were
estimated - . kg, - . , . and . day respectively, except for age at first calving was
not statistically significant (P> . ). The results of this research showed, in compare with the
other similar population, average of inbreeding coefficient was lower in this herd that could be
related to factors like preventing of very close inbreeding and tending to controlled mating.
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