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 در صفات رشد و بازدهی مصرف خوراک در  خونیارزیابی پسروی ناشی از هم
 گوسفندان نژاد مغانی

 
 3احمد احمدی و 2، پویا زمانی1فرهاد غفوری کسبی

 
 (farhad_ghy@yahoo.com)نویسنده مسوول: گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان،  استادیار، -9

 دانشیار و استادیار، گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان -9 و 2
23/9/9913تاریخ پذیرش:                           91/91/9911تاریخ دریافت:   

 
 چکیده

( و WW(، وزن شیرگیری )BWصفات مرتبط با رشد شامل وزن تولد ) خونی برپیش رو بررسی تأثیر هم پژوهشهدف از      
( در RGRنسبی )( و نرخ رشد KR( و صفات مرتبط با بازدهی مصرف خوراک شامل ضریب کلیبر )ADGمتوسط افزایش وزن بدن )

 ها توسط بره خونی همضرایب سازی فایل شجره، پس از ویرایش اطالعات و آمادهگوسفندان نژاد مغانی بود. به این منظور 
درصد  5خونی بین صفر تا (، هم=00/0Fصفر ) خونی همها در سه گروه با برآورد شد و بر اساس آن بره CFCافزار نرم

(5%<F<00/0 و )5باالتر از  خونی هم ( 5درصد%F>گروه ) با استفاده از بندی شده و عملکرد رشد و بازدهی مصرف خوراک آنها
پسروی ناشی ، افراد خام خونیهم به جای استفاده از ضرایببا هم مقایسه شد. میانگین صفات مورد مطالعه در سه گروه مذکور 

( در قالب یک    افراد ) خونی همافزایش در  انفرادی طریق رگرسیون نمودن صفات مورد مطالعه بر روی ضرایب از خونی هم از
بود بررسی همراه  کمکی عنوان متغیرافراد به خونی همضرایب افزایش در  که شامل اثرات ثابت و تصادفی و همچنین مدل دام

انتخاب  AICتجزیه و تحلیل شد و بهترین مدل توسط شاخص  WOMBATافزار مدل توسط نرم 6هر صفت با استفاده از . گردید
جمعیت  دردرصد و  3/0کل جمعیت  در خونیمیانگین هماز بهترین مدل استخراج شد.  خونی همو در ادامه میزان پسروی ناشی از 

 .دار نبودکه از نظر آماری معنی شدبرآورد  00/0در هر سال به میزان  خونی همروند افزایش درصد بود.  99/1همخون حیوانات 
رأس( جهت انجام انتخاب  100رأس برآورد شد که باالتر از آستانه بحرانی مورد نیاز ) 100( به میزان Ne) 1تعداد مؤثر جمعیت

وزن تولد و شیرگیری کمتری داشته، متوسط افزایش وزن بدن آنها  خون همدر مقایسه با افراد غیر  خون همافراد قرار داشت. 
 گیری شده بود در سطح کمتر بود و همچنین از نظر بازده خوراک که توسط ضریب کلیبر و نرخ رشد نسبی اندازه

(. تجزیه رگرسیونی <05/0pدار نبود )معنی خون همو غیر  خون همتری قرار داشتند، اگرچه از نظر آماری تفاوت بین افراد پایین
، 11خونی وزن تولد، وزن شیرگیری و متوسط افزایش وزن بدن به ترتیب به میزان نشان داد که به ازاء یک درصد افزایش در هم

واحد بود.  03/0و  22/0گرم کاهش پیدا کرده است. این کاهش برای صفات ضریب کلیبر و نرخ رشد نسبی برابر  31/0و  31
نشان داد که تنوع ژنتیکی در جمعیت در حد قابل قبولی قرار دارد.  Neپایین در جمعیت و برآورد باالتر از حد بحرانی  خونی هم

 خونی در آینده جلوگیری شود.ادامه یابند تا از افزایش هم خونی همهای اعمال شده برای مهار نرخ  د که استراتژیوشمی پیشنهاد
 

 ، تعداد مؤثر جمعیتخونی هم، پسروی ناشی از خونی همگوسفند، : های کلیدیواژه
 

 قدمهم
مطالعه تنوع ژنتیکی نژادهای بومی برای حفاظت از منابع      

نژاد گوسفند  23(. بالغ بر 21،29ژنتیکی الزم و ضروری است )
مختلف سازگار  هایو اقلیم در ایران وجود دارد که با مناطق

و مخزن ژنی حاوی تنوع ژنتیکی عظیمی را به وجود اند شده
هدف از اصالح نژاد گوسفند سودآوری از طریق (. 93)اند آورده

 بهبود یک یا چند صفت اقتصادی است. این بهبود می
عنوان والدین نسل تواند از طریق انتخاب گوسفندان برتر به

نها برای صفات مورد نظر آینده بر اساس شایستگی ژنتیکی آ
ژنتیکی، حفظ  بهبود ایجاد(. همگام با 99،93صورت گیرد )

تنوع ژنتیکی یک جمعیت برای اطمینان از پاسخ به انتخاب 
های اصالح نژادی است یک وظیفه مهم برنامه بلند مدت

وجود تنوع ژنتیکی شرط اولیه  انتخاببرای انجام  چرا که (91)
عنوان والـدین اندکی از حیوانات به باشد. زمانی که تعدادمی

مثل وارد شوند، تنوع  یند تولیدآنسل بعد انتخاب و در فـر
ژنتیکی در جمعیت کاهش خواهد یافت و مخزن ژنتیکی 
جمعیت کوچک خواهد شد. آگاهی از وضعیت تنوع ژنتیکی در 

های اصالح نژادی، که هم ریزی طرحجمعیت برای برنامه
و هم حداقل نزول تنوع ژنتیکی را  بهبود ژنتیکی در صفات

سی تنوع (. جهت مطالعه و برر3تضمین نماید، ضروری است )
های ژنتیک مولکولی و ژنتیک ژنتیکی در یک جمعیت، روش

های کمی مورد استفاده، بیشتر مبتنی کمی کاربرد دارند. روش
باشند که در طی ای میبر تجزیه و تحلیل اطالعات شجره

سط دانشمندان ژنتیک کمی و به رهبری یک قرن گذشته تو
(. آمیزش بین حیوانات 9) اندتوسعه یافته 2سِوال رایت
شود که کاهش تنوع ژنتیکی نامیده می خونی همخویشاوند 

)هتروزیگوسیتی( پیامد مستقیم آن است. بنا به تعریف دیگر، 
عبارت است از احتمال این که دو آلل در یک جایگاه  خونی هم

تا  صفراز یک جد مشترک دریافت شده باشند و میزان آن بین 
 مدرن نژادی اصالح هایبرنامه(. 8درصد در تغییر است ) 911

 برای حیوانات اصالحی هایارزش دقیق برآوردهای از که
 پیشرفته تولیدمثلی هایروش همچنین و مختلف صفات
 سریع ژنتیکی پیشرفت به منجر کنند،می استفاده

زمان به دلیل انتخاب افراد با خویشاوندی شوند اما هممی
(. 91خونی را نیز در پی دارند )در میزان هم افزایش نزدیک

بر صفات عملکردی  خونی همگزارشات حاکی از اثر مخرب 
ای که در ( به گونه1،99،22،29،21حیوانات اهلی است )

در مقایسه با حیوانات دیگر کاهش قابل  خون همحیوانات 
توجهی در عملکرد تولیدی و تولیدمثلی و همچنین بقاء حیوان 

نامیده  9خونی همشود. این مسأله پسروی ناشی از مشاهده می
گران ایجاد (. بنابراین یکی از وظایف مهم اصالح8شود )می

ت ژنتیکی و میزان یک توازن بین میزان افزایش پیشرف

1- Effective Population Size                                          2- Swall Wright (1889-1988)                              3- Inbreeding Depression 

 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 پژوهشهای تولیدات دامی
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 64 ...................................................................................... باصدّی هلشف خَساک دس گَػفٌذاى ًظاد هغاًیخًَی دس كفات سؿذ ٍ اسصیابی پؼشٍی ًاؿی اص ّن

 

بش  خًَی ّنباؿذ. اگش چِ اثش کاّؾ دس تٌَع طًتيکی هی
كفات ػولکشدی بشخی ًظادّای داخلی هَسد بشسػی قشاس 

(4 244411422423424گشفتِ ٍ ًتایج آًْا هٌتـش ؿذُ اػت )
خًَی دس كفات ػولکشدی گَػفٌذاى ًظاد پؼشٍی ًاؿی اص ّن

شف خَساک هاًٌذ هغاًی خلَكاً كفات هشبَط بِ باصدّی هل
( هَسد هطالؼِ قشاس 5) 2( ٍ ًشخ سؿذ ًؼبی13) 1ضشیب کليبش

خًَی ٍ ّذف اص ایي پظٍّؾ بشسػی ّنلزا4 ًگشفتِ اػت. 
اثشات آى بش كفات هشتبط با ػولکشد سؿذ ٍ باصدّی هلشف 

 خَساک گَػفٌذاى هغاًی ایؼتگاُ جؼفشآباد هغاى بَدُ اػت.
 

 هامواد و روش
اص ایؼتتگاُ اكتالن ًتظاد     پظٍّؾاطالػات هَسد ًياص ایي      

گَػفٌذاى ًظاد هغاًی ٍاقغ دس جؼفش آباد هغاى دس اػتاى اسدبيل 
 1393تتا   1366ّتای  اخز گشدیذ. اطالػات هزکَس بتيي ػتا   

ای ٍ ػولکتتشدی آٍسی ؿتتذُ ٍ ؿتتاهل اطالػتتات ؿتت شُجوتتغ
گيتشی اص  دس ایي گلتِ فلتل جفتت   گَػفٌذاى ًظاد هغاًی بَد. 

 یابتذ.  اٍاػتط هْتش اداهتِ هتی     اٍایل ؿْشیَس ؿشٍع ؿذُ ٍ تتا 
ّتا  هتاّگی بتا قتَ     24تا  18ّا بشای اٍليي باس دس ػي هيؾ

ای هَجَد با اػتفادُ اص اطالػات ؿ شُ ًوایٌذ.جفت گيشی هی
ؿتَد تتا اص آهيتضؽ بتيي خَیـتاًٍذاى      دس ایؼتگا4ُ ػؼی هتی 
هتيؾ بتِ    20تا  15گيشی ًؼبت جفتًضدیک جلَگيشی ؿَد. 

فلل صایؾ اص اٍایل اػفٌذ آغاص ؿذُ ٍ تا  قَ  هی باؿذ. 1اصاء 
یابذ. دس ٌّگام صایؾ4 ٍصى تَلتذ بتش4ُ   اٍاخش فشٍسدیي اداهِ هی

دیگتش دس دفتاتش    ای ٍ ػایش اطالػات ضتشٍسی اطالػات ؿ شُ
ِ ؿَد. بشُهخلَف ثبت هی  100 ػتي  طتَس هتَػتط دس  ّا بت

دس ّش قَ  فقط بشای یک ػا  ؿًَذ. سٍصگی اص ؿيش گشفتِ هی
کتِ ایتي اػتتشاتظی بتشای      ؿتَد هتی  گيتشی ٍاسد جفت فشایٌذ

 اهتا   ؿتَد. دس گلتِ اً تام هتی    ختًَی  ّنجلَگيشی اص افضایؾ 
دس ػتالگی   8تا ػي ّا با تَجِ بِ ٍضؼيت جؼواًی آًْا هيؾ

 کٌٌتذ. بتاس صایتؾ هتی    6تتا  بشختی  ؿتًَذ ٍ  گلِ ًگْذاسی هی
دس کتاهیيَتش رخيتشُ ؿتذُ ٍ     اص ایؼتگاُ اطالػات دسیافت ؿذُ

هَسد باصبيٌی ٍ ٍیشایؾ قشاس گشفت ٍ ًَاقق آى بشطشف ؿتذ.  
حيَاًتاتی کتِ ؿتواسُ    ( 1ًَاقق بشطشف ؿذُ ػباست بَدًذ اص 
حيَاًاتی کِ ّتن بتِ   ( 2آًْا چٌذ باس دس ؿ شُ تکشاس ؿذُ بَد4 

حيَاًتاتی  ( 3ػٌَاى هادس ثبت ؿذُ بَدًذ ٍ ػٌَاى پذس ٍ ّن بِ
ٍالذ یکی اص ٍالذیي خَیؾ ثبت ؿذُ بَدًذ )ٍقَع ػٌَاى کِ بِ

Loop  كفات  پظٍّؾدس ؿ شُ(. كفات هَسد بشسػی دس ایي
( ٍ ٍصى ؿتتيشگيشی BWهتتشتبط بتتا سؿتتذ ؿتتاهل ٍصى تَلتتذ )

(WW     هتَػط افضایؾ ٍصى سٍصاًتِ اص تَلتذ تتا ؿتيشگيشی ٍ )
(ADG     كفات هشتبط با بتاصدّی هلتشف ختَساک ؿتاهل ٍ )

( ٍ ًتشخ سؿتذ ًؼتبی دس    KRشی )ضشیب کليبش دس ػي ؿيشگي
ّا ّوگی دس یک ( بَد. اص آً ا کِ بشRGRٌُّگام ؿيشگيشی )

ؿيشگيشی ًـذُ بَدًذ4 اٍصاى بذى دس ػي ؿتيشگيشی  ػي ثابت 
 سٍصگتتتی تلتتت.ي  ؿتتتذ.    100بتتتشای ػتتتي اػتتتتاًذاسد   

 

 هتَػتتتتتتتط افتتتتتتتضایؾ ٍصى سٍصاًتتتتتتتِ اص طشیتتتتتتت  
دػت آهذ. ضشیب کليبش اص  بِ    /ADG=WW-BWسابطِ 

طشی  تقؼتين کتشدى هتَػتط افتضایؾ ٍصى سٍصاًتِ بتش ٍصى       
هتابَليتتتک بتتتذى دس صهتتتاى ؿتتتيشگيشی ه.اػتتتبِ ؿتتتذ    

(75/0ADG/WWًتتشخ سؿتتذ ًؼتتبی حيَاًتتات ٍ ) (RGR)  دس
طبيؼتی ٍصى بتذى دس    ّتای ًيض با اػتتفادُ اص لگتاسیتن  جوؼيت 

    ِ  ٌّگتتتام تَلتتتذ ٍ ؿتتتيشگيشی ٍ بتتتا اػتتتتفادُ اص سابطتتت
100 RGR=LogeBW‒LogeWW/ .پتتغ اص  بتتشآٍسد ؿتتذ

( بشای بشآٍسد ضشایب 25) CFCافضاس آهادُ ػاصی ؿ شُ اص ًشم
افشاد حاضش دس ؿ شُ اػتفادُ ؿذ. الگتَسیتن بتِ کتاس     خًَی ّن

4 الگَسیتن پيـٌْاد خًَی ّنافضاس بشای ه.اػبِ سفتِ دس ایي ًشم
باؿتذ. کيفيتت ؿت شُ بتا     ( هتی 13ؿذُ تَػط هيَػتي ٍ لتَ )  

3ّای کاهل هتؼاد ه.اػبِ تؼذاد ًؼل
بتشای ّتش فتشد هتَسد      

4 6) باؿذبشسػی قشاس گشفت کِ ؿاخلی اص ػو  ؿ شُ ًيض هی
سابطتِ    بتش طبت   ایي پاساهتش بشای ّش فشد دس جوؼيت  .(22424

   ∑ 
 

 
تؼتذاد   nدس سابطتِ هتزکَس    .(7) بِ دػتت آهتذ     

هشبتَط   هـخلتؾ  ًؼلی اػت کِ فشد سا بِ ّش کذام اص اجذاد
 بشای ّش فشد ه وَع کٌذ. هی

 

 
اص آً تا  ؿتَد.  ه.اػبِ هی   

کِ بشای بشآٍسد ایي پاساهتش فقط اجذاد هـخق دس ًظش گشفتتِ  
يت ؿ شُ )ػو  ؿ شُ( بشای ّتش فتشد سا   فؿًَذ هيضاى کيهی

دّذ. ّش چِ هقذاس ػذدی ایي پتاساهتش بضسگتتش باؿتذ4    ًـاى هی
ایي هطلب اػت کِ ؿ شُ افشاد کاهلتش اػت ٍ بتِ   دٌّذُ ًـاى

 ػباستی ٍالتذیي ٍ اجتذاد  افتشاد حتارش دس جوؼيتت هـتخق       
ضتشیب  ّای کاهل هتؼاد  بشای ه.اػبِ تؼذاد ًؼلباؿٌذ. هی

( بشای تواهی افشاد حاضتش دس جوؼيتت      ) خًَی ّنافضایؾ 
ِ  7بش طب  سٍؽ گَتيشص ٍ ّوکاساى )  ( ٍ بتتا اػتتفادُ اص سابطت

      √    

    
ضشیب  Fiکِ دس آى  اػتفادُ ؿذ 

باؿتذ.  ّای کاهل هتؼاد  هیتؼذاد ًؼل      فشد ٍ  خًَی ّن
4 تؼتذاد هترثش   ّتای بتشآٍسد ؿتذُ        هيتاًگيي  با اػتتفادُ اص 

    ( با اػتفادُ اص سابطِ Neجوؼيت )
 

   ̅̅ ̅̅̅
بتِ دػتت آهتذ.      

ِ خًَی بتِ  افشاد حارش دس ؿ شُ بش اػاع هيضاى ّن گتشٍُ   ػت
% 5تا  00/0بيي  خًَی ّنافشاد با 4 00/0بشابش  خًَی ّنافشاد با 

ػولکشد سؿتذ ٍ  ٍ تقؼين ؿذُ % 5خًَی بيـتش اص ّنافشاد با ٍ 
باصدّی هلشف خَساک آًْا با اػتفادُ اص هياًگيي كفات هَسد 

 بشسػتی  بتشای هطالؼِ دس ػِ گشٍُ هزکَس با ّن هقایؼِ ؿتذ.  
 4بتشُ  جتٌغ  صایؾ4 ٌّگام دس ػي هيؾ تَلذ4 ثابت ػا  اثشات
 ًظتش اص  هتَسد  كتفات  بتش  ٍ اثشات هتقابل بتيي آًْتا   تَلذ تيپ

ِ  ب ض اثتشات هتقابتل4   گشدیذ. اػتفادُSAS (25 )افضاس ًشم  بقيت
ٍ دس  (>p%5) ًتذ بَد داسهؼٌی كفات هَسد بشسػی سٍی ػَاهل

پؼشٍی ًاؿتی اص   قؼوت اثشات ثابت هذ  دام گٌ اًيذُ ؿذًذ.
اص طشی  سگشػيَى ًوَدى كفات هتَسد هطالؼتِ بتش     خًَی ّن

 ( دس    افتشاد )  ختًَی  ّتن افتضایؾ دس   اًفتشادی  سٍی ضشایب
 

1- Kleiber Ratio                                                  2- Relative Growth Rate                                   3- Equivalent Complete Generations                                                                                                                               

 



 56........... ........................................................................................................................................... 9911/ بهار 91پژوهشهای تولیدات دامی سال نهم/ شماره 

 

 عنووا  به     گرفتننظر در با (9)جدول دام قالب شش مدل 
بوه انون دلیو         استفاده از  شد. استفاده همراه متغیرکمکی

تحوت تویریر       (، F) خوونی  هوم است که بر خالف ضرانب 
گیرد و رابطه آ  با عملکرد حیوا  کامالً عمق شجره قرار نمی

با سال تولد افوراد هوم       به صورت خطی است و در ضمن 
مودل   5، هر صفت توسط بنابرانن(. 99دهد )خطی نشا  نمی

حیوانی که حاوی ترکیبات مختلف از اررات مستقیم و موادری  
در بخش عوامو  تاوادفی    ها فقطبودند تجزنه شد. انن مدل

موورد سوانر   در با نکدنگر متفواوت بودنود و    در مدل زنر(   )
اجوزاء  ( مشابه بودنود.  کمکی همراهاجزاء )عوام  رابت و متغیر 

کووارنانس استفاده شده در شش مدل استفاده شوده  -وارنانس
شام  ارورات رابوت، ارور     9مدل آورده شده است.  9در جدول 

ارورات   و    متغیر کمکوی هموراه    قیم،ژنتیکی افزانشی مست
بود بعالوه ارور محیطوی    9، هما  مدل 2بود. مدل مانده باقی

بود بعالوه ارر ژنتیکی  9نیز هما  مدل  9دائمی مادری. مدل 
بوه ترتیوب ارورات     نیوز  هوای بعودی  در مدل افزانشی مادری.

تورنن  )کام  5اند به نحوی که در مدل گنجانیده شده دنگری
اررات ژنتیکی افزانشی مسوتقیم و موادری،   اررات رابت، مدل( 

کووارنوانس بوین ارورات ژنتیکوی      ،ارر محیطی دائمی موادری 
 ارورات   ( و   متغیر کمکی همراه  ،افزانشی مستقیم و مادری

 

استفاده از شش مودل مووکور نو      .بودلحاظ شده مانده باقی
 روش اسووتاندارد بوورای تجزنووه و تحلیوو  صووفات رشوود اسووت 

 استفاده شده به صورت زنر بود: خطی مدل(. در ک  22،22)
 

                         
 

میانگین :  مشاهده مربوط به هر صفت، :     که در آ  
بخش مربوط :   بخش مربوط به عوام  رابت، :   جمعیت، 

ضرنب رگرسیو  صفت روی ضرانب   به اررات تاادفی، 
 باشند.مانده میاررات باقی     افراد و  خونی همافزانش در 

 استفاده بامدل تجزنه و تحلی  شد و  5هر صفت با استفاده از 

مدل استفاده  5از بین  (AIC ،9) 9آکائی  اطالعات از شاخص
. شاخص گردند انتخاب هر صفتبرای  مناسب مدل شده،
AIC  به صورتAIC=-2Logl+2p که در شود محاسبه می
تعداد پارامتر  pمقدار لگارنتم درست نمانی مدل و  Loglآ  

عنوا  آ  حداق  باشد به AICباشد. هر مدلی که مدل می
، AICشاخص  مقادنر با توجه به شود.مدل مناسب انتخاب می

، برای صفات وز  شیرگیری و 6برای صفات وز  تولد مدل 
، برای صفات ضرنب کلیبر 2افزانش وز  روزانه مدل  متوسط
عنوا  مدل به 9و برای صفت نرخ رشد نسبی مدل  5مدل 

پسروی ناشی از مناسب انتخاب شد و ضرنب رگرسیو  )
های موکور از مدل خونی هم( صفات مورد مطالعه از خونی هم

 استخراج شد.
 

  
 مدل استفاده شده 5کووارنانس در -وارنانساجزاء  -9جدول 

Table 1. (Co)variance components used in the 6 models  
 اررات تاادفی 

2 مدل

a 
2

c 
2

m am 
2

e 

9      
2      
9      
2      
6    

 
 

5      
2

a :؛ وارنانس ژنتیکی افزانشی مستقیم
2

c وارنانس محیطی دائمی مادری؛ :
2

m وارنانس ژنتیکی افزانشی مادری؛ :am افزانشی : کووارنانس بین اررات ژنتیکی

مستقیم و مادری؛
2

eمانده.: وارنانس باقی 
 

 نتایج و بحث
بره  92121ای شجره مطالعه شده حاوی اطالعات شجره     

بودند. میانگین  خو  همبره  9262مغانی بود که از انن تعداد 
جمعیت همخو  درصد و برای  9/0خونی ک  جمعیت هم
خونی درصد بود. همچنین حداق  و حداکثر ضرنب هم 11/9
درصد بود. تعداد افراد و تعداد  25ها به ترتیب صفر و بره
های مختلف در ( در طی سال  های کام  متعادل )نس 
نشا  داده شده است. تعداد افراد به تدرنج از ابتدای  9شک  

 260ای پانانی در حدود هتشکی  گله افزانش نافته و در سال
های کام  متعادل نیز در رأس رابت شده است. تعداد نس 

های مورد بررسی روند افزانشی داشته و در سال طول سال
رسیده است. روند افزانشی مشاهده شده برای  2به عدد  9919

آماره  2جدول (. 99با سانر گزارشات در تطابق است )   
 کلیه برایدهد. نشا  می توصیفی صفات مورد بررسی را

 همخونی ضرنب دارای حیوانات بیشتر بررسی، مورد صفات

 همخونی ضرنب دارای نیز همخو  حیوانات اکثر .بودند صفر

میانگین صفات مورد بررسی به  .بودند درصد 6 تا صفر بین
( در گوسفندا  مغانی 21گزارشات ساورسفلی و همکارا  )
وز  بد  در هنگام تولد و  نزدن  است. انن محققین میانگین

کیلوگرم، متوسط  90/26و  59/2شیرگیری را به ترتیب 
گرم و  229افزانش وز  روزانه از هنگام تولد تا شیرگیری را 

گزارش نمودند.  91/92ضرنب کلیبر در هنگام شیرگیری را 
های مشاهده شده نیز ممکن است ناشی از تفاوت در تفاوت

 باشد. پژوهش ر دو حجم اطالعات استفاده شده د
 
 

1- Akaike Information Criterion 
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 توصیفی صفات مورد بررسی هآمار -2جدول 
Table 2. Descriptive statistics of studied traits 

RGR KR ADG(gr) WW(kg) BW(kg)  

 تعداد رکورد 4198 5084 5084 5084 5084
 میانگین 65/5 25/24 54/284 81/90 60/9
 انحراف استاندارد 56/8 21/4 09/49 66/9 284/8

 ضریب تغییرات )%( 0/96 9/28 18/25 98/1 1/99
5225 5225 5225 5225 4994 F=0.00 
510 510 510 510 588 0<F≤5% 
08 08 08 08 14 F≥5% 

BW وزن تولد؛ :WW وزن شیرگیری؛ :ADG متوسط افزایش وزن روزانه؛ :KR ضریب کلیبر؛ :RGRنرخ رشد نسبی : 

 

 

 
 های مختلفهای کامل متعادل )خط سیاه( در سالهای خاکستری( و تعداد نسلتعداد افراد )ستون -9شکل 

Figure 1. Number of individuals (gray bars) and number of equivalent complete generations (black line) in different 
years 

 
( در   خونی و تعداد مؤثر جمعیت )روند تغییرات هم     

شود که مشاهده میطورنشان داده شده است. همان 2شکل 
 علتباشد. صفر می 9059تا  9066های خونی بین سالهم
 تکامل سطح ابتدایی، هایسال در که است این مسئله این

 بوجود باعث که مشترکی اجداد و باشدمی پایین هادام شجره

 با اند. ولیشوند هنوز در شجره ظاهر نشدههمخونی می آمدن
 اجداد ها،دام شجره تکامل سطح افزایش و زمان گذشت

نیز در  خون هممشترک در شجره ظاهر شده و در نتیجه افراد 
به مرور با افزایش فراوانی اجداد  شوند.شجره مشاهده می

از یابد. مشترک در جمعیت میزان همخونی نیز افزایش می
نواساناتی داشته و در کل روند  خونی همبه بعد  9052سال 

دهد. با افزایشی را تا پایان دوره مورد مطالعه نشان می
خونی در ش همبر سال، روند افزای خونی همرگرسیون خطی 

 برآورد گردید که از نظر آماری  85/8هر سال به میزان 
( این مقدار را 20(. شیخلو و همکاران )<p%4دار نبود )معنی

درصد برآورد  94/8برای گوسفندان نژاد بلوچی به میزان 
( در گوسفندان 21نمودند. همچنین طهمورث پور و شیخلو )

درصد  2/8خونی را به میزان بلوچی نرخ ساالنه افزایش در هم
گزارش نمودند. مقادیر گزارش شده در دو مطالعه فوق از 

 نوساناتبیشتر است. پژوهش مقدار برآورد شده در این 
 و پژوهش این در خونیهم ضریب در شده مشاهده
 ناشی تواندمی مختلف، نژادهای روی شده انجام هایپژوهش

 هایمیش به مولد هایقوچ نسبت چون، مختلفی عوامل از
 شجره تکامل سطح و گله در هاقوچ جابجایی درصد مولد،

خونی پایین مطلوب است و هم .باشند شده استفاده والدین
های اعمال آمیز بودن استراتژیموفقیت دهنده نشانتواند می

در گله باشد اگر  خونی همشده برای جلوگیری از افزایش نرخ 
تحت تأثیر پارامترهای دیگری مانند  خونی همچه میزان 

 (. 6گیرد )قرار مینیز کیفیت شجره 
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 ی( در جمعیت مطالعه شده از گوسفند مغانی)خط سیاه( و تعداد موثر جمعیت )خط خاکستر خونی همروند تغییرات  -2شکل 

Figure 2.Trends of inbreeding (black line) and effective population size (gray line) in the studied population of 
Moghani sheep 

 
رأس  242با تعداد  9912( در سال Neتعداد مؤثر جمعیت )     

حداکثر بوده و پس از آن به سرعت کاهش یافته و در سال 
رأس رسید و پس از آن تا پایان دوره مورد  24به  9914

به  9919بررسی به صورت افزایشی نوسان نموده و در سال 
برای جمعیت مطالعه  Neطور میانگین، رأس رسید. به 987

( با مطالعه جمعیت 7رأس بود. غفوری کسبی ) 901شده 
رأس در  279 از Ne وسفندان نژاد زندی روند کاهشی برای گ

را گزارش نمود.  9984رأس در سال  18تا  9912سال 
( نیز تعداد مؤثر جمعیت برای 22مختاری و همکاران )

رأس گزارش نمودند که  28گوسفندان نژاد ایران بلک را 
حاضر است. از طرف دیگر طهمورث پژوهش کمتر از برآورد 

( با مطالعه جمعیت گوسفندان نژاد بلوچی، 21و )پور و شیخل
رأس برآورد کردند که از  994تعداد مؤثر جمعیت را به مقدار 

( حد بحرانی تعداد 90حاضر بیشتر است. فائو )پژوهش برآورد 

رأس اعالم نموده و مقادیر کمتر از آن را  20مؤثر جمعیت را 
سایش کاهش قابل توجه در تنوع ژنتیکی و فر دهنده نشان

ژنتیکی جمعیت اعالم نمود. در ضمن برای حصول یک برنامه 
انتخاب موفقیت آمیز که در آن حداکثر پیشرفت ژنتیکی 

 900تضمین شده باشد، به یک تعداد مؤثر جمعیت به میزان 
(. برآورد مطالعه حاضر باالتر از آستانه 1رأس نیاز است )

قرار دارد و (  90( و فائو )1بحرانی اعالم شده توسط فائو )
دهد که در حال حاضر تنوع ژنتیکی در جمعیت در نشان می

سطح قابل قبولی قرار دارد. به هر حال تعداد مؤثر جمعیت 
کند. جمعیت تغییر می خونی همثابت نبوده و با تغییر در سطح 

 خونی همکه سطح بنابراین ممکن است در آینده و در صورتی
تر از آستانه بحرانی پایینبه   Neجمعیت افزایش پیدا کند، 

 مورد نیاز کاهش پیدا کند.
 

 
 بین خونی هم، افراد با 00/0برابر  خونی همافراد با برای صفات مورد بررسی در  (خطای استاندارد ±) میانگین حداقل مربعات -9جدول 

 %2بیشتر از  خونی هم% و افراد با 2تا  00/0            
Table 3. Lest square means (±standard error) for studied traits in individuals with inbreeding equals to 
                0.00, inbreeding between 0.00 and 5% and in individuals with inbreeding higher than 5% 

RGR KR ADG(gr) WW(kg) BW(kg)  
a004/0±88/9 a099/0±72/98 a109/0±21/209 a088/0±19/24 a099/0 ±71/4 F=0.00 
a001/0±77/9 a072/0±88/91 a090/2 ±92/911 a911/0±29/24 a022/0±29/4 0<F≤5% 
a029/0±72/9 a921/0±82/91 a721/4 ±97/912 a427/0±91/24 a079/0±27/4 F≥5% 

BWوزن تولد :، WWوزن شیرگیری :، ADGمتوسط افزایش وزن روزانه :، KRضریب کلیبر :، RGRنرخ رشد نسبی : 

 
افراد با میانگین حداقل مربعات صفات مطالعه شده برای      
% و افراد 2تا  00/0بین  خونی هم، افراد با 00/0برابر  خونی هم
نشان داده شده است.  9در جدول % 2بیشتر از  خونی همبا 

شود این است که آنچه در نگاه اول از این جدول استنتاج می
افراد اما  دار هستندمعنیها غیراگرچه از نظر آماری تفاوت

وزن تولد و شیرگیری  خون همدر مقایسه با افراد غیر  خون هم
کمتری داشته، متوسط افزایش وزن بدن آنها کمتر است و 

همچنین از نظر بازده خوراک که توسط ضریب کلیبر و نرخ 
تری قرار گیری شده است در سطح پایینرشد نسبی اندازه

در گله  خونی هم(. نتیجه اخیر با سطح پایین <p%2اند )گرفته
منجر به  خونی همقابل توجیه است. به عبارت دیگر اگرچه 

کاهش صفات مورد بررسی شده است اما به دلیل پایین بودن 
، صفات رشد و بازدهی مصرف خوراک آنقدر خونی هممیزان 

 دار شود.معنیاز نظر آماری ها اند تا تفاوتکاهش نیافته
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در  خونی هم ( نیز با مطالعه11قلیزاده و غفوری کسبی )
 خون همهای جمعیت گوسفندان بلوچی گزارش نمودند که بره

 داریطور غیرمعنیبه خون همهای غیر در مقایسه با بره
(5%p> وزن تولد و شیرگیری کمتری داشته و همچنین از )

متوسط افزایش وزن کمتری برخوردار بودند. در گوسفندان 
نیز کاهش ( 33لری بختیاری، یگانه پور و همکاران )

 دار را در صفات وزن شیرگیری و وزن نه ماهگی غیرمعنی
گزارش نمودند. در مقابل یاوری فرد و  خون همهای بره

 دار ( در گوسفندان نژاد مهربان تفاوت معنی33همکاران )
(5%p< را در صفات وزن تولد، وزن شیرگیری و وزن شش )

را  خون همهای غیر در مقایسه با بره خون همهای ماهگی بره
پسروی ناشی کاهش در صفات مورد مطالعه )گزارش نمودند. 

خونی حیوانات یک درصد افزایش در هم یبه ازا (خونی هماز 
نشان داده شده است. ضریب رگرسیونی برای  4در جدول 

، برای -831/8، برای وزن شیرگیری -816/8صفت وزن تولد 
 -34/8ی ضریب کلیبر ، برا-38/8متوسط افزایش وزن روزانه 

برآورد شد. این ضرایب نشان  -83/8و برای نرخ رشد نسبی 
وزن تولد،  خونی همیک درصد افزایش در  یدهند که به ازامی

وزن شیرگیری و متوسط افزایش وزن بدن به ترتیب به میزان 
گرم کاهش پیدا کرده است. این کاهش برای  31/8و  31، 16

 83/8و  34/8صفات ضریب کلیبر و نرخ رشد نسبی برابر 
است )ضریب کلیبر و نرخ رشد نسبی فاقد واحد هستند(. 

ها لکرد رشد برهدر گله نه تنها عم خونی همبنابراین با وقوع 
طور یابد بلکه بازدهی مصرف خوراک آنها نیز بهکاهش می

های منفی تحت تأثیر قرار گرفته است. به بیان دیگر بره
 خوراک را با راندمان کمتری مورد استفاده قرار  خون هم
دهند که در جای خود منجر به افزایش هزینه خوراک واحد می

انجام شده در نژادهای  ایهپژوهششود. در اکثر تولیدی می
مختلف گوسفند، کاهش در صفات اقتصادی در نتیجه 

گزارش شده است که میزان آن بر حسب نژاد و  خونی هم
صفات مورد مطالعه متفاوت است. قلیزاده و غفوری کسبی 

یک  یگرم را به ازا 8/8و  18، 1( کاهشی به میزان 11)
تولد، وزن را برای صفات وزن  خونی همدرصد افزایش در 

شیرگیری و متوسط افزایش وزن بدن گزارش نمودند که کمتر 
 در (38) همکاران و ویک وناست. پژوهش از نتایج این 

 ضرایب دادند، انجام دورمر نژاد گوسفندان روی که ایمطالعه
 به را خونیهم ضریب از شیرگیری وزن و وزن تولد تابعیت
یگانه پور و همکاران  گزارش نمودند. گرم -23و  -84 ترتیب

( گزارش کردند که وزن شیرگیری، شش ماهگی و نه 33)
یک درصد افزایش در  یماهگی گوسفندان نژاد لری به ازا

گرم کاهش پیدا کرد. در  66و  68، 18به میزان  خونی هم
خونی مثبت و به وزن تولد از هم اخیر ضریب تابعیت پژوهش
 خونی همشی از گرم گزارش شد. برای پسروی نا 4میزان 
طور جامع های ژنتیکی متعددی بیان شده است که بهتئوری

( مورد بحث قرار گرفته است. 3توسط چارلزورث و ویلیس )
این محققین بیان نمودند افزایش هموزیگوسیتی در افراد 

شود که منجر به کاهش عملکرد این حیوانات می خون هم
 های با اثر نامطلوب بر صفت علت آن هموزیگوت شدن آلل

باشد. همچنین افزایش هموزیگوسیتی در این افراد منجر می
های یک جایگاه شده که در نتیجه آن به کاهش تنوع آلل

احتمال بروز غلبه ماورایی که فقط در زمان هتروزیگوت بودن 
افتد کاهش یافته و در نتیجه عملکرد ها اتفاق میژنوتیپ

.یابدکاهش می خون همی و بقاء حیوانات تولیدی و تولید مثل

 
 های مغانیبره خونی همخطای استاندارد( صفات مورد بررسی روی ضریب ±ضریب رگرسیون ) -4جدول 

Table 4. Regression coefficient (±standard error) of studied traits on inbreeding coefficient of Moghani lambs 
RGR KR ADG(gr) WW(kg) BW(kg)  

ns883/8± 83/8- ns818/8± 34/8- ns436/8± 38/8- ns882/8± 831/8- ns888/8± 816/8-  

BWوزن تولد :، WWوزن شیرگیری :، ADGمتوسط افزایش وزن روزانه :، KR :ضریب کلیبر، RGRنرخ رشد نسبی : 
ns غیرمعنی :( 85/8دارp<). 

 
در  خونی همسطوح پایین از  پژوهشطورکلی نتایج این به     

های مورد بررسی نشان داد که در نتیجه گله را در طی سال
داشت. آن تعداد مؤثر جمعیت نیز باالتر از آستانه بحرانی قراد 

خونی قرار گرفته بودند به صفات مورد بررسی تحت تأثیر هم
وزن تولد و شیرگیری کمتری  خون همنحوی که حیوانات 

داشته و سرعت رشد آنها نیز کمتر بود. همچنین این حیوانات 
بازدهی مصرف خوراک کمتری نیز داشتند. پایین بودن سطح 

خونی هم دهد که در حال حاضرخونی درجمعیت نشان میهم

های انتخاب عنوان عامل محدودکننده برنامهتواند بهنمی
مطرح باشد. به هر حال الزم است جهت جلوگیری از افزایش 

 یک برنامه دقیق کنترل شده برای تالقی خونی نرخ هم
های مغانی ایستگاه مزبور در نظر گرفته شود تا از آمیزش بره

ن گله مولد و ورود خویشاوندی جلوگیری گردد. باز نگه داشت
خونی به شرط تواند در کنترل هممولد نر کافی به گله می

 .ثر باشدؤوجود اطالعات شجره کامل والدین م
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Abstract 
     The aim of the current study was to assessing the effect of inbreeding on growth-related traits 
including birth weight (BW), weaning weight (WW) and average daily gain (ADG) as well as 
efficiency-related traits such as Kleiber ratio (KR) and relative growth rate (RGR) of Moghani 
sheep. To this end, after editing data and preparing pedigree file, coefficients of inbreeding were 
estimated and according to them, lambs were grouped in three classes of non-inbred animals  
(F =  ), animals with inbreeding between   and    (  < F ≤   ) and animals with inbreeding 
higher than    (F>  ), and then their growth and efficiency of feed utilization were compared 
using mean of traits in three mentioned groups. Instead of using raw inbreeding coefficients, 
inbreeding depression was studied by regressing traits on coefficients of individual increase in 
inbreeding (   ) in an animal model framework in which     was fitted as auxiliary variable. 
The average inbreeding of the whole population was  .   and for the inbred animals was 
 .   . Inbreeding trend over years was non-significant ( .   per year). Estimated value of the 
effective population size (Ne) was    . Inbred animals had lower birth weight, weaning weight 
and average daily gain compared to non-inbred animals and also regarding efficiency of feed 
utilization which was measured by Kleiber ratio and relative growth rate were at the lower level, 
although the differences between inbred and non-inbred animals were non-significant (p>  ). 
Regression analysis showed that with    increase in inbreeding, BW, WW and ADG decreased 
by   ,    and  .   gr, respectively. This was  .   and  .   for KR and RGR. Low level of 
inbreeding in the population and higher than critical threshold estimate of Ne showed that 
genetic diversity in the population was at the acceptable level. However, it was suggested that 
applied strategies for avoiding inbreeding should be continued to prevent the increase in 
inbreeding rate in the future. 
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