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 چکیده

  
در ایستگاه پرورش و  1394تا  1365هاي مغانی که طی سال گوسفندرأس  39408شجره  اطالعات از خونی و تأثیر آن بر صفات رشدهمبراي بررسی 

خونی به میزان تابعیت صفات از هم خونی وها، برآورد ضریب همداده ویرایش آماده سازي،براي . گردیداستفاده اصالح نژاد گوسفند مغانی جمع آوري شده بود، 
 بدست آمد. 60/1میانگین نسل معادل کامل به عنوان معیاري از کامل بودن شجره  .شداستفاده  Wombatو  Fox Pro، Excel ،CFC هايترتیب از نرم افزار

درصد  47/3و  58/0خون به ترتیب و حیوانات هم کل جمعیتدر خونی میانگین ضریب هم خون بودند.هم ،کل حیوانات از درصد 69/16 که نتایج نشان داد
افت ناشی . درصد بود 67/44 در گله خونیهم ترین میزانباال .افزایش یافتدرصد در سال  047/0خونی هم ، مقدارهاي مورد مطالعهسال مدتدر  .محاسبه گردید

، - 23/20، -03/19، -94/5 سالگی به ترتیبنه ماهگی و یک شش ماهگی، ،گیريشیرات وزن تولد، صفبراي  خونیهم یک درصدبه ازاي افزایش  خونیهم از
نتایج این پژوهش  .نداشت يدارمعنیدر بقیه صفات مورد مطالعه تأثیر  سالگیبه غیر از صفات وزن شش ماهگی و یک ، کهشدندبرآورد گرم  -74/38و  -26/35

خون خونی حیوانات همضرایب هم مقدار لیکن، بودصورت گرفته هایی آمیزشبین حیوانات خویشاوند مورد مطالعه هاي در این گله طی سال اگر چه کهداد نشان 
 .بوددار و تا حد زیادي کنترل شده ها هدفجمعیت آمیزشاین که در  دادنشان  هادامبا توجه به تعداد این 

  
 .خونیمغانی، نسل معادل کامل، هم گوسفند آمیزش، صفات رشد، کلیدي: هايواژه

  
 1مقدمه
هاي در حال کنندگان کوچک در کشورهاي بومی نشخوارنژاد

هاي هاي محلی و تحت سیستمتوسط چوپان توسعه به طور عمده
وضع اقتصادي صاحبان شوند و بهبود تولیدي کم نهاده نگهداري می

). 26ها دارد (گله بستگی به ارتقاء راندمان تولید در این سیستم
هاي بهبود برنامههاي مدیریتی و بنابراین، اقدامات هماهنگ شیوه

 نکته). این 20ها از اهمیت بسزایی برخوردار است (ژنتیکی در این نژاد
گوسفند که حیوانات در یک گله به طور خالص و  پرورش به ویژه در

و تعداد  شوندمی نگهداريها با یکدیگر بدون مخلوط کردن جمعیت
  ).31است ( شود، مشهودکمی قوچ در هر جمعیت استفاده می

ترین میلیون رأس یکی از مهم 5/2گوسفند مغانی با تعداد حدود 
باشد که از نظر اندازه دار میدنبههاي گوشتی در میان گوسفندان نژاد

در برابر تغییرات آب و هوایی، ظرفیت تولید  ت، مقاومبدن بزرگ
وزن، سرعت رشد باال، توانایی سه بار زایش در دو  سنگینهاي بره

دهی بیشتر، تلفات کمتر بره و توان ژنتیکی مناسب سال، ضریب بره
                                                        

استادیار و دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه علوم دامی، دانشکده  -2و 1
  کشاورزي و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.

  )         behmaram.reza@yahoo.com:            نویسنده مسئول -(*
DOI: 10.22067/ijasr.v11i2.69585  

. مرکز اصلی نگهداري و )37( جهت تولید گوشت شناخته شده است
مشگین شهر،  مانند نواحیباشد، اما در دشت مغان می نژادپرورش این 

. سیستم پرورش این وجود دارد دیگرهاي سراب، اردبیل و حتی استان
متمرکز و از طریق کوچ بین ییالق و عمدتاً به صورت غیر گوسفندان

  ).13شود (هستانی و دشت انجام میقشالق مراتع در مناطق کو
باشد با خونی که منشأ آن آمیزش بین حیوانات خویشاوند میهم

را کاهش  هاي مشابه در هر جایگاه ژنی تنوع ژنتیکیایجاد جفت ژن
). 30صفات تولیدي و تولیدمثلی دارد (آوري بر بیشتر داده و آثار زیان

هاي حیوانی بیش از هر چیز تحت خونی در جمعیتمعموالً میزان هم
هاي هر چه شانس ایجاد آمیزش تأثیر الگوي آمیزشی قرار دارد و

خونی در میزان هم باال رفتننزدیک در جمعیت بیشتر باشد، احتمال 
  ).19جمعیت بیشتر است ( آن

هاي بسته و کوچک اي به صورت گلهدر پرورش حیوانات مزرعه
و مشکالت ناشی  خونیهاي تحقیقاتی، احتمال بروز همو در ایستگاه

با وجود این که ). 35( باشدهاي تجاري بیشتر میاز آن نسبت به گله
هاي جمعیت ژنتیکی تواند ابزار مناسبی براي بهبودخونی میهم

هاي مطلوب باشد، اما در گوسفند و بز از طریق افزایش فراوانی ژن
  ).5اقتصادي شود (تواند منجر به زیان صورت عدم کنترل می
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توان به افزایش احتمال جفت خونی را میعلت افت ناشی از هم
خونی هاي نامطلوب مغلوب نسبت داد. با افزایش ضریب همشدن ژن

پذیري متوسط و کم به اقتصادي با وراثتدر گله میانگین صفات 
افراد برتر ممکن است  استفاده از تعداد کم). 25یابد (شدت کاهش می

تنوع ژنتیکی را کاهش دهد. از آنجایی که صفات رشد از اهداف 
اصالح نژاد گوسفند هاي پرورش و در بیشتر ایستگاه مهم اصالحی

از صفات رشد  خونی بعضیهستند، برخی از پژوهشگران روند هم
  ).42 و 3( اندهها را بررسی کردندهاي موجود در این ایستگاهگله

بار براي حفظ ساختار ژنتیکی هر جمعیت و جلوگیري از آثار زیان
خونی، الزم است اطالعات حاصل از شجره حیوانات، نوع هم

تحلیل  ها و خصوصیات ژنتیکی جمعیت جمع آوري و تجزیه وآمیزش
 از یناش عملکرد افت از يریجلوگ جهت از،ین صورت در و) 14گردد (

 از ياریبس توجه مورد تیواقع نیا. پرداخت مناسب ارائه بهخونی هم
 زانیم تا است آن بر هاآن تالش و بوده جهان سرتاسر در نیمحقق

 يبرا یحل راه و نموده نییتع را واناتیح عملکرد بر خونیهم یمنف آثار
  ).18( کنند دایپ آن بر غلبه

و بررسی روند ها گله در بنابراین، با مطالعه جمعیت گوسفندان
ها پی برد توان تا حدودي به وضعیت ژنتیکی دامها میخونی در آنهم

جزء صفات مهم اقتصادي در پرورش  با توجه به اینکه صفات رشد
آید و بیشترین در آمد حاصل از پرورش گوسفند گوسفند به حساب می

باشد، این پژوهش جهت آنالیز شجره، لید گوشت میمربوط به تو
خونی و بررسی تأثیر آن روي صفات رشد گوسفندان برآورد ضریب هم
  مغانی انجام شد.

 
  هامواد و روش
خونی و بررسی اثرات آن بر صفات ي ضریب همبراي محاسبه

هاي رشد گوسفندان مغانی، از اطالعات شجره و صفات رشد (وزن
سالگی) موجود در گیري، شش ماهگی، نه ماهگی و یکتولد، شیر

ایستگاه پرورش و اصالح نژاد گوسفند مغانی استفاده شد. این ایستگاه 
متري جنوب شرقی شهرستان پارس آباد استان اردبیل واقع کیلو 30در 

ماهگی  18هاي نر و ماده در سن شده است. در این ایستگاه بره
سال استفاده شده اما ها یکد. قوچکننگیري پیدا میآمادگی جفت

 6توانند تا ها بسته به شرایط سالمت و عملکرد تولیدمثلی میمیش
ماهگی به بعد  6هاي نر و ماده از سن سال مورد استفاه قرار گیرند. بره

  شوند.هاي جداگانه نگهداري میدر گله
رکورد وزن  4145رکورد وزن تولد،  6859در این پژوهش از تعداد 

رکورد وزن نه  1319رکورد وزن شش ماهگی،  2028گیري، یرش
تا  1365سال ( 30سالگی که طی رکورد وزن یک 1232ماهگی و 

اطالعات شجره پس از ) جمع آوري شده بود، استفاده شد. 1394
هاي تکراري مربوط به ویرایش اولیه (شامل تصحیح و حذف رکورد

 ورد استفاده قرار گرفت.هاي مختلف تولید یک حیوان و خطا) مدوره
افزار هاي پژوهش حاضر که با استفاده از نرماي دادهمشخصات شجره

CFC 1.0 )36آورده شده است. 1در جدول  ) بدست آمده 
 Microsoftو  Excelها با استفاده از نرم افزار ویرایش داده

Visual FoxPro 9.0 ها با انجام شد. در طی مرحله ویرایش داده
هاي ها و رکوردهاي سه قلو، رکورد این برهکم بودن تعداد برهتوجه به 

ها حذف ها دقیق یا کامل نبود از فایل دادهدیگري که اطالعات آن
  شدند.

  گوسفندان مغانیاطالعات مربوط به شجره  - 1جدول 
Table 1- Pedigree information of Moghani 

sheep breed  
  تعداد

Number 
 شرح
Description  

  کل جمعیت واناتیح تعداد  39408
No. of animals in whole population 

  تعداد حیوانات با والدین معلوم  19034
No. of animals with both know 
parents 

  ماده  13399
Dams 

  نر  1481
Sires 

 حیوانات بدون نتاج 24528
No. of animals with no progeny  

  حیوانات داراي نتاج 14880
No. of animals with progeny 

  خونهمتعداد حیوانات   6578
No. of inbred animals 

  تعداد افراد جمعیت پایه  3492
No. of Base population 

  
درصد نر بودند.  95/9درصد ماده و  05/90از کل حیوانات شجره 

 30/12درصد از حیوانات داراي پدر و مادر نامعلوم و  49/10همچنین 
درصد داراي پدر نامعلوم بودند.  91/28داراي مادر نامعلوم و درصد 
درصد) حیوان به دلیل نامعلوم بودن والدین  86/8رأس ( 3492تعداد 

ها که عمدتاً تشکیل دهنده گله اولیه بودند به عنوان جمعیت پایه آن
  در نظر گرفته شد.

خونی هر ضرایب هم )CFC 1.0 )36 با استفاده از نرم افزار 
خون خونی در کل گله و جمعیت همحیوان و میانگین ضریب هم

از این نرم افزار خونی با استفاده بندي ضرایب همبرآورد گردید و گروه
  انجام شد.

ت مورد نظر از نرم اخونی بر صفبراي تجزیه و تحلیل اثر هم
و روش حداکثر درستنمایی محدود شده  )Wombat 1.0)22  رافزا
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)REML ( شد:خونی در مدل به عنوان متغیر کمکی استفاده همهاي حیوانی زیر با در نظر گرفتن ضریب از مدلاستفاده با
  

Y = 푋푏 + Z 푎+e                                                                                                                                                                          1مدل 
Y = 푋푏 + Z 푎+	푍 c + e                                                                                                                                               ٢ مدل
Y = 푋푏 + Z 푎+푍 m+ e                                       Cov (a,m)= 0                                                                                         3مدل 
Y = 푋푏 + Z 푎+푍 m+ e                                       Cov(a,m)=  퐴휎                                                                                 4مدل 
Y = 푋푏 + Z 푎+푍 m+ 푍 c + e                             Cov (a,m)=  0 ۵ مدل                                                                              
Y = 푋푏 + Z 푎+푍 m+ 푍 c + e                             Cov(a,m)=  퐴휎                                                                                 6 مدل
Y = 푋푏 + Z 푎+푍 푙 + e                                                                                                                                                                7 مدل
Y = 푋푏 + Z 푎+푍 푚 + 푍 푙 + e                                                                                                                                                  8مدل 
Y = 푋푏 + Z 푎+푍 푚 + 푍 푙 + e                               Cov (a,m)= 0 9 مدل                                                                                
Y = 푋푏 + Z 푎+푍 푚 + 푍 푙 + e                               Cov (a,m)= 퐴휎                                                                              10مدل 
Y = 푋푏 + Z 푎+푍 푚 + 푍 푐 + 푍 푙 + e                    Cov (a,m)= 0                                                                                      11مدل 
Y = 푋푏 + Z 푎+푍 푚 + 푍 푐 + 푍 푙 + e                    Cov (a,m)= 퐴휎                                                                              12 مدل
 

بردار  b، مربوط به صفات رشد بردار مشاهدات Y هادر این مدل
 aاثرات عوامل ثابت (شامل سال تولد، جنس، تیپ تولد، سن مادر)، 

بردار اثرات ژنتیکی افزایشی  mبردار اثرات ژنتیک افزایشی مستقیم، 
بردار اثرات محیطی  lبردار اثرات محیطی دائمی مادري،  cمادري، 

ماتریس روابط  Aبردار اثرات باقی مانده است.  eمشترك و 
هاي طرح هستند که ارتباط ماتریس lZو  X،aZ،cZ ،mZ ،خویشاوندي

اثرات عوامل ثابت، ژنتیکی افزایشی مستقیم، محیطی دائمی مادري، 
قرار افزایشی مادري و محیط مشترك را با بردار مشاهدات برژنتیک 

کوواریانس بین اثرات ژنتیکی افزایشی  휎،د. همچنین نکنمی
ترین مناسب دهد.مستقیم و اثرات ژنتیکی افزایشی مادري را نشان می

 مدل از رابطه آکائیک به صورت زیر تعیین شد:
 

퐴퐼퐶 = −2	퐿표푔	퐿 + 2푃  
 

퐿	퐿표푔 معیار آکائیک، 퐴퐼퐶풊در این رابطه:  لگاریتم حداکثر  	
مدلی که  هاي موجود در مدل است.رتعداد پارامت 푃درست نمائی و 

ترین مدل در نظر کمترین معیار آکائیک را داشت به عنوان مناسب
  گرفته شد.

به صورت میانگین سن والدین در زمان تولد ) G.I(1فاصله نسلی
مثل کردند و براي کل افراد محاسبه شد براي افرادي که تولید ،بره

دختر -)، پدر퐿پسر (-ها در چهار مسیر پدر). این پارامتر28(
)퐿(مادر ، -) پسر퐿دختر (-) و مادر퐿 محاسبه و میانگین (

 فاصله نسل کل به صورت میانگین این چهار نسل تعیین شد:
  

퐺. 퐼 =
퐿 + 퐿 + 퐿 + 퐿

4  
                                                        
1. Generation Interval 

 
کامل بودن شجره با تعیین درصد حیوانات داراي پدر و مادر معلوم 

هاي معادل کامل مورد بررسی قرار گرفت. از و همچنین تعداد نسل
هاي بررسی سطح کامل بودن شجره، تعیین درصد ترین روشساده

ر باشد که کیفیت شجره را از نظحیوانات داراي پدر و مادر معلوم می
براي هر حیوان ). 2دهد (در گله نشان میعمل ثبت مشخصات 

از طریق  )CGE(2کامل هاي معادلموجود در شجره معیار تعداد نسل
  فرمول زیر برآورد گردید:

퐶퐺퐸 =
1
2

 

 
هایی است که حیوان را از هر والد تعداد نسل ،nکه در آن 

هاي معادل کامل ). سپس تعداد نسل34کند (معلومش جدا می
بررسی اثر براي  متولد شده در هر سال محاسبه گردید. گوسفندان

 SAS  ها با استفاده از نرم افزارداده رشد خونی بر صفاتهم
هاي تجزیه و تحلیل شدند. مقایسه میانگین صفات رشد در گروه9.2
 .انجام شد )GLM )7  يرویه و آزمون دانکنخون با هم

 
  نتایج و بحث

درصد حیوانات مورد بررسی داراي پدر و  30/48این پژوهش در 
درصد گزارش شده در  88و  56مادر معلوم بودند که نسبت به مقادیر 

تر کمتر بود که نشان دهنده ناقص) 41و  2هاي کرمانی و بلوچی (نژاد
 هاي گزارش شده بود.بودن شجره جمعیت مورد مطالعه نسبت به نژاد

نشان داده  2صفات مورد بررسی در جدول هاي توصیفی آماره
هاي صفات رشد مورد مطالعه با افزایش سن شده است. تعداد رکورد

ها یا عدم تواند به علت حذف برخی از برهسیر نزولی داشت که می
                                                        
2.Complete Generation Equivalent 
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ضریب  ،جمعیت از درصد 31/83 تر باشد.ها در سنین باالثبت رکورد
 89/80جمعیت که معادل درصد از کل  50/13خونی صفر داشتند. هم

تر از خونی کوچکباشد، داراي ضریب همخون میدرصد جمعیت هم

درصد از کل  19/3در جمعیت مورد مطالعه تنها  .درصد بودند 5
-، ضریب همبود خوندرصد جمعیت هم 11/19معادل که جمعیت 

  درصد داشتند. 5خونی بیشتر از 
  

  هاي توصیفی صفات رشد گوسفندان مغانیآماره -2 لجدو
Table 2- Descriptive statistics of growth traits in Moghani sheep breed  

 سالگیوزن یک
yearling weight  

 وزن نه ماهگی
9 months weight  

 وزن شش ماهگی
6 months weight  

 گیريوزن شیر
Weaning weight  

 وزن تولد
Birth weight  

  صفت
Trait 

  تعداد رکورد 6859  4145  2028  1319  1232
No. of records 

  گرم)میانگین (کیلو  4.42  21.00  33.12  39.82  65.01
Mean (kg) 

 گرم)انحراف معیار (کیلو  0.79  4.99  5.61  4.30  13.55
S.D (kg)  

 ضریب تغییرات (%)  18  24  17  11  21
C.V (%)  

 گرم)حداقل (کیلو  1.57  8  24  28  30.53
Min (kg)  

 گرم)حداکثر (کیلو  5.67  35  52  53.50  110
Max (kg)  

1212  1258  1958  3555  1022  F=0  
6  45  44  487  4739  5≤F<0  

14  16  26  103  1098  5>F  
  

پسر و - مادردختر، -رپدپسر، -پدرفاصله نسلی در چهار مسیر 
 ± 015/0، 26/3 ±093/0، 15/3 ± 053/0دختر به ترتیب -مادر
- سال بدست آمد. میانگین فاصله نسلی مادر 57/3 ± 036/0و  46/3

فرزند -فاصله نسلی پدر) نسبت به میانگین سال 51/3±007/0فرزند (
 هاينژاددر  زارش شدهسال) بیشتر بود که با نتایج گ 064/0±21/3(

مدت ها و مطابقت داشت. سن دام )40و  27( مغانی و سنگسري
هاي نر و ماده براي تولیدمثل و یا به عبارت دیگر سن استفاده از دام
تر باشند. کوتاهها از عوامل تعیین کننده فاصله نسلی میجایگزینی آن

تواند مربوط به تفاوت در فرزند می-بودن فاصله نسلی در مسیر پدر
 که داردباشد. به عبارت دیگر احتمال ها ها و مادهسن جایگزینی نر

یکی از دالیل فاصله  ،تر افراد نر در گله مورد مطالعهجایگزینی زود
  فرزند باشد.-تر در مسیر پدرنسلی کوتاه

 به سال برآورد شد که نسبت 36/3±069/0میانگین فاصله نسلی 
ی هاي مهربان و بلوچسال گزارش شده در نژاد 33/3و  15/2مقادیر 

 هاي بین نژادي وی از تفاوتبیشتر بود که ممکن است ناش) 43و  41(
، 39/3باشد. همچنین نسبت به مقادیر  مطالعههاي مورد سال تعداد

هاي سال گزارش شده در نژاد 5/4و  48/4، 1/4، 95/3، 6/3، 55/3
، 2ایران بلک، افشاري، ماکویی، سنگسري، مغانی و کرمانی کمتر بود (

تر به از افراد جوان به طور کلی با استفاده ).40و  39، 27، 26، 16، 12
توان فاصله نسلی را در جمعیت کاهش عنوان والدین نسل آینده می

داد. در صورت طوالنی شدن فاصله نسلی در جمعیت، میزان پیشرفت 
مقایسه فاصله نسلی  از. یابدیکی صفات در واحد زمان کاهش میژنت

هاي مختلف هاي موجود در پژوهشدر گوسفند مغانی با گزارش
ها قرار این نژاد در محدوده این گزارش یکه فاصله نسل شدمشخص 

  .داشت
را نشان  یخونهم مختلف هايمیانگین صفات در گروه 3جدول 

خون میانگین بیشتري نسبت به همدر همه صفات افراد غیردهد. می
در گوسفند مهربان  ن داشتند که با نتایج گزارش شدهخوافراد هم

در گوسفندان  همچنین با نتایج گزارش شده .)44( مطابقت داشت
که احتمال دارد در علت آن  )15و  3( داشت تفاوتبلوچی و قره گل 

براي همه  هاي مورد نظر باشد.هاي متفاوت در پژوهشتعداد رکورد
دار خون معنیهم مختلف هايبین گروهتفاوت  ،صفات جز وزن تولد

هاي قره گل، مهربان در نژاد)، که با نتایج گزارش شده p>05/0( بود
هاي تفاوتبه دلیل  بودبود که ممکن  متفاوت )44و 15، 3(و بلوچی 

  بین نژادي باشد.
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 1خونهم مختلف هايدر گروه رشد میانگین صفات -3 جدول

1Mean growth traits in different inbreeding class of animals -3 Table 
 گرم)(کیلو سالگیوزن یک

yearling weight 
(kg) 

 گرم)وزن نه ماهگی (کیلو
9 months weight 

(kg) 

 گرم)وزن شش ماهگی (کیلو
6 months weight 

(kg) 

 گرم)(کیلو گیريوزن شیر
Weaning weight 

(kg) 

 گرم)وزن تولد (کیلو
Birth weight (kg) 

 خونهاي همگروه
Inbreeding 
groups  

65.54 ± 0.027  40.08 ± 0.033  33.91 ± 0.082  22.01 ± 0.024  4.21 ± 0.015  0=F  
64.25± 0.013  39.86 ± 0.047  32.39 ± 0.031  20.83 ± 0.038  4.11 ± 0.011  5<F<0  
65.24 ± 0.054  39.52 ± 0.046  33.06 ± 0.054  20.94 ± 0.014  4.12 ± 0.044  5>F  

 .)P>0.05باشند (دار میمشترك داراي اختالف معنیهاي هر ستون با حروف غیرمیانگین1

1Means within same column with different supercripts differ (P<0.05). 

  
نر بیشتر از  در همه صفات مورد بررسی میانگین صفات جنس

. علت )44و  15( ماده بود که با نتایج گزارش شده مطابقت داشت
تواند ناشی از دار شدن اثر جنس بر صفات مورد مطالعه، میمعنی

هاي جنسی و وجود هاي فیزیولوژیکی دو جنس، اثر هورمونتفاوت
تر هاي نر و ماده باشد که سبب رشد سریعهاي ژنتیکی بین دامتفاوت

خون را هاي هممیانگین صفات در گروه 4شود. جدول حیوانات نر می
هاي تفاوت میانگین صفات در گروه دهد.بر اساس جنس نشان می

)، p>05/0بود (دار سالگی معنیخون در جنس ماده به جز وزن یکهم

 )44 و 15(هاي مهربان و بلوچی که با نتایج گزارش شده در نژاد
-خون معنیهاي همنر میانگین صفات در گروهمتفاوت بود. در جنس 

هاي مشابه مطابقت داشت دار بود که با نتایج گزارش شده در پژوهش
خونی بر صفات رشد . نتایج حاصل نشان داد که اثر هم)44و  15(

کند. بنابراین، میزان کاهش متناسب با سن و جنس حیوان تغییر می
-یک زمانی (به جز وزنعملکرد در هر یک از دو جنس در هر مقطع 

  ها) متفاوت خواهد بود. سالگی در ماده

 
 1خون بر اساس جنسهاي همدر گروهرشد میانگین صفات  -4 جدول

1six the Mean growth traits in different inbreeding class of animals by -4 Table 
 گرم)(کیلو سالگیوزن یک

yearling weight 
(kg) 

 گرم)وزن نه ماهگی (کیلو
9 months weight 

(kg) 

وزن شش ماهگی 
 گرم)(کیلو

6 months 
weight (kg) 

 گرم)(کیلو گیريوزن شیر
Weaning weight 

(kg) 

 گرم)وزن تولد (کیلو
Birth weight 

(kg) 

 خونهاي همگروه
Inbreeding 

groups  

 جنس
Sex  

65.07 ± 0.041  39.69 ± 0.071  33.61 ± 0.063  21.67 ± 0.079  4.20 ± 0.068  0=F    
64.94 ± 0.039  39.95 ± 0.009  32.94 ± 0.047  21.05 ± 0.028  4.09 ± 0.083  5<F<0  ماده  
65.00 ± 0.055  39.82 ± 0.062  32.81 ± 0.013  21.06 ± 0.031  4.13 ± 0.034  5>F  Female  
65.12 ± 0.035  40.54 ± 0.086  33.92 ± 0.059  22.28 ± 0.064  4.35 ± 0.057  0=F    
64.88 ± 0.004  40.92 ± 0.061  30.51 ± 0.037  21.42 ± 0.048  4.30 ± 0.043  5<F<0  نر  
65.04 ± 0.037  38.00 ± 0.008  34.93 ± 0.025  20.08 ± 0.036  3.77 ± 0.008  5>F  Male  

 .P)>0.05باشند (دار میاختالف معنیمشترك داراي هاي هر ستون با حروف غیرمیانگین1

1Means within same column with different supercripts differ (P<0.05). 

  
خون را بر اساس تیپ هاي هممیانگین صفات در گروه 5جدول 

از دهد، در همه صفات میانگین تیپ تولد تک قلو بیشتر تولد نشان می
 در نژاد بلوچی مطابقت داشتکه با نتایج گزارش شده  تیپ دو قلو بود

 متفاوت بود ان. همچنین با نتایج گزارش شده در گوسفند مهرب)15(
هاي تک . بیشتر بودن میانگین صفات رشد مورد مطالعه در بره)44(

هاي گیري بیشتر برهتوان مربوط به بهرهقلو نسبت به دو قلو را می
هاي مادري مانند میزان انرژي، مواد نسبت به دو قلو از قابلیتتک قلو 

غذایی، فضاي رحمی و شیر تولیدي دانست. بنابراین تقسیم امکانات و 

هاي مادري در، قبل و بعد از تولد باعث کاهش میانگین صفات قابلیت
  هاي دو قلو شده بود.رشد براي بره

هاي تک قلو و دو هدر میانگین صفات بر يدارخونی اثر معنیهم
که با نتایج گزارش  )p>05/0قلو به جز صفت شش ماهگی داشت (

) مغایر بود. تفاوت بین 44 و 15(هاي مهربان و بلوچی شده در نژاد
تواند به دلیل اختالف در نتایج پژوهش حاضر و سایر گزارشات می

  هاي مختلف باشد.خونی متفاوت در گلهاندازه جمعیت و میزان هم
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 1تیپ تولدخون بر اساس هاي هممیانگین صفات در گروه -5 جدول

1by birth type class of animalsMean growth traits in different inbreeding  -Table 5 
 گرم)(کیلو سالگیوزن یک

yearling weight 
(kg) 

 گرم)وزن نه ماهگی (کیلو
9 months weight 

(kg) 

وزن شش ماهگی 
 گرم)(کیلو

6 months 
weight (kg) 

 گرم)(کیلو گیريوزن شیر
Weaning weight 

(kg) 

 گرم)وزن تولد (کیلو
Birth weight 

(kg) 

-هاي همگروه
 خون

Inbreeding 
groups  

 تیپ تولد
Birth 
type  

65.54 ± 0.008  40.11 ± 0.096  33.18 ± 0.035  21.64 ± 0.052  4.30 ± 0.036  0=F    
64.56 ± 0.042  39.73 ± 0.074  33.04 ± 0.067  21.02 ± 0.007  4.00 ± 0.017  5<F<0  تک قلو  
64.93 ± 0.080  39.62 ± 0.034  33.14 ± 0.015  21.12 ± 0.049  4.12 ± 0.074  5>F  Single  
65.09 ± 0.087  39.99 ± 0.004  33.13 ± 0.021  21.53 ± 0.021  4.29 ± 0.053  0=F    
64.87 ± 0.051  39.62 ± 0.056  33.12 ± 0.003  21.25 ± 0.083  4.14 ± 0.033  5<F<0  دو قلو  
64.96 ± 0.085  39.85 ± 0.064  33.11 ± 0.017  20.99 ± 0.068  3.99 ± 0.018  5>F  Twine  

 .P)>0.05باشند (دار میمشترك داراي اختالف معنیهاي هر ستون با حروف غیرمیانگین1

1Means within same column with different supercripts differ (P<0.05). 

 
درصد برآورد گردید.  58/0خونی کل جمعیت میانگین ضریب هم

رأس  6578رأس حیوان موجود در شجره، تنها  39408از تعداد 
درصد  31/83 خون بودند. با توجه به این کهدرصد) هم 69/16(

-توان نتیجه گرفت که تعداد آمیزشخون بودند، میهمحیوانات غیر
یک در کل جمعیت تقریباً زیاد نبوده است هاي خویشاوندي بسیار نزد

هاي خویشاوندي نزدیک جلوگیري شده یا این که به شدت از آمیزش
  .است

در این پژوهش، در دامنه نتایج گزارش  خونیمیانگین ضریب هم
دیگر بود. به طور مثال میانگین  هايدر پژوهشبراي این نژاد شده 

 4/0و  5/0، 51/0به ترتیب ) 27و  14، 6خونی نژاد مغانی (ضریب هم
نسبت به  مطالعهاین خونی . متوسط ضریب همبوددرصد گزارش شده 
، 10، 1(درصد  17/3و  95/1، 60/1، 52/1، 66/0مقادیر گزارش شده 

ترین علت آن توان مهمنژاد بلوچی کمتر بود که میدر  )39و  38، 15
-جمعیت مورد مطالعه، اندازه جمعیت، سامانه ساختار تفاوت دربه را 

ها گیري و مدیریتی و دالیل دیگري مانند تعداد رکوردهاي رکورد
  دانست.مربوط 

نسبت به مقادیر  گلهخونی بدست آمده در این میانگین ضریب هم
هاي ماکویی، درصد در نژاد 332/0و  28/0، 25/0گزارش شده 

که احتمال دارد  )24 و 16، 1( بود بیشترسنگسري و بومی لرستان 
بیشتر بودن شاخص کامل بودن شجره و انجام آمیزش ناشی از 

نسبت به مقادیر گزارش شده گله باشد. همچنین  این در خویشاوندي
درصد در  78/7و  59/4، 33/2، 59/1، 22/1، 94/0، 9/0، 69/0
بود  کمترهاي زندي، لري بختیاري، قره گل، سانتا و ایران بلک نژاد

تواند به دلیل ناقص بودن شجره ) که می43 و 34، 32، 29، 23، 5، 1(
استفاده (به علت وجود جمعیت پایه) و نامعلوم بودن تعدادي از  مورد

 خونیممکن است میزان هم ،مشترك و نوسانات مدیریتیاجداد 

 تواند باموضوع میباشد که این  میزان واقعی آنکمتر از  برآورد شده
  ).43( در ارتباط باشدروش محاسبه بر اساس شجره 

توان به اندازه جمعیت و تعداد خونی را میتفاوت در میانگین هم
هاي معادل نسل تعداد طوري که هر چههاي معادل نسبت داد، نسل

جد مشترك بیشتر و برآورد میزان  احتمال یافتن باشد، کامل بیشتر
 67/44خونی (شود. با توجه به بیشترین مقدار همتر میخونی دقیقهم

هاي آمیزش ،در جمعیت مورد مطالعه نتیجه گرفت کهتوان درصد) می
ها با توجه به مقدار پایین تعداد آن ولیبسیار نزدیک وجود داشته است 

  .بودخونی کل جمعیت، کم میانگین ضریب هم
اندازه مؤثر جمعیت نشان دهنده حداقل تعداد اجداد الزم براي 
تشریح تنوع ژنتیکی جمعیت کنونی بوده که سهم زیادي در ایجاد این 

خونی ارتباط مستقیمی با اندازه مؤثر جمعیت و تنوع همجمعیت دارد. 
خونی در یک جمعیت ژنتیکی جمعیت دارد، به طوري که افزایش هم

یجه کاهش دهنده کاهش اندازه مؤثر جمعیت و در نت تواند نشانمی
میانگین اندازه مؤثر جمعیت مورد مطالعه ). 38تنوع ژنتیکی باشد (

، 71، 50رأس برآورد شد که نسبت به مقادیر گزارش شده  73/177
، هاي افشاري، زندي، سنگسريرأس در نژاد 166و  134، 122، 95

) بیشتر و نسبت به 41 و 40، 21، 15، 12، 11فین شیپ و بلوچی (
ي ماکویی، هاس در نژادرأ 284و  276، 216ادیر گزارش شده مق

دلیل این است ، که ممکن کمتر بود) 39 و 27، 2مغانی و کرمانی (
ناشی از مشارکت نابرابر حیوانات مولد در تشکیل خزانه ژنی ها تفاوت

  .جمعیت مورد مطالعه باشد
یابد. خونی افزایش میمیزان همبا کاهش اندازه مؤثر جمعیت 

خونی کل جمعیت و اندازه مؤثر جمعیت طی روند تغییر هم 1شکل 
دهد، که با نتایج گزارش شده در هاي مورد مطالعه را نشان میسال

  .)32و 15( هاي سانتا و بلوچی مطابقت داشتدنژا
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  به تفکیک سالو اندازه مؤثر جمعیت جمعیت  کل خونیهم اتتغییر روند - 1 شکل

Figure 1- Trend of inbreeding in total population and effective population size by birth year  
  

خونی در کل جمعیت چندین مرحله قابل توجه در بررسی روند هم
بود که طی این  1369تا  1367هاي است. مرحله اول بین سال

تواند به ها شجره نوسانات افزایشی و کاهشی نشان داد که میسال
ها، نامعلوم بودن اجداد مشترك در دلیل عدم ثبت دقیق رکورد

 1372هاي سالها باشد. مرحله دوم بین حیوانات شجره طی این سال
بود که روندي افزایشی داشت که نشان دهنده باال بودن  1373تا 

باشد. مرحله سوم بین ها میهاي خویشاوندان طی این سالتالقی
بود که روندي افزایشی و کاهشی داشت که  1382تا  1378هاي سال

توان مربوط به نسبت قوچ مولد به میش مولد، دلیل این نوسانات را می
ها در گله، سطح تکامل شجره والدین استفاده جایی قوچجابهدرصد 

گوسفندان مرکز و اعمال مدیریت متفاوت طی این شده، تغییر تعداد 
  ها دانست.سال

بود که روندي  1390تا  1388هاي مرحله چهارم بین سال
باشد که حیوانات افزایشی داشت و مشخص کننده این موضوع می

-خویشاوندي میهاي نزدیک داراي رابطه متولد شده حاصل آمیزش
باشند. اگر چه در این دوره تعداد حیوانات نسبتاً افزایش یافته ولی 

خون وجود نداشت و این افزایش چشمگیري در تعداد حیوانات هم
شده  1393تا  1390هاي خونی در سالباعث کاهش میانگین هم

د افزایش بود که رون 1394تا  1393است. مرحله پنجم بین سال 
خون و افزایش همداشت که به دلیل کاهش تعداد کل حیوانات غیر

 خون بود.تعداد حیوانات هم
اي مورد بررسی مثبت و صعودي هخونی در طول سالروند هم

خونی در کل جمعیت باید توجه داشت که . در بررسی روند همبود
-ثیر میخونی تأخون در هر سال بر میزان همهمتعداد حیوانات غیر

بیشتر خون همگذارد لذا ممکن است، در یک سال تعداد حیوانات غیر
یابد و اگر در یک خونی کاهش میشود که در این صورت میزان هم

خون همخون افزایش و تعداد حیوانات غیرسال تعداد حیوانات هم
 ).43خونی افزایش یابد (کاهش یابد، ممکن است میزان هم

که درصد در سال محاسبه شد  047/0ی خونمیزان افزایش هم
خونی بدست آمده در این ). میزان روند همp<05/0دار نبود (معنی

و  028/0، 027/0، 02/0، 01/0پژوهش نسبت به مقادیر گزارش شده 
و  هاي ماکویی، زندي، مغانی، سنگسريدر نژاد درصد در سال 035/0

به دلیل استفاده از ه احتمال دارد ) بیشتر بود ک24و  14، 1( بلوچی
  در این جمعیت باشد. بیشترهاي سال اطالعات

نسبت به مقادیر گزارش  مطالعهخونی برآورد شده در این روند هم
هاي در نژاد درصد در سال 21/0و  20/0، 15/0، 117/0، 098/0شده 

و  38، 33، 29، 10(لري بختیاري، بلوچی، ایران بلک و بومی لرستان 
ها از نظر سطح تکامل شجره، ، مربوط به تفاوت نژادکه کمتر بود) 43

  ها باشد.گیريسیستم آمیزشی و میزان کنترل جفت
 محاسبهدرصد  47/3خون خونی جمعیت هممیانگین ضریب هم

 4/2و  24/2، 062/2، 74/1، 7/1شد که نسبت به مقادیر گزارش شده 
ري لو  ، مهربانهاي زندي، مغانی، بومی لرستاندرصد در نژاد

) که ممکن است به علت 44 و 43، 33، 23، 14بختیاري بیشتر بود (
هاي نزدیک در گله باشد. خون و افزایش آمیزشآمیزش حیوانات هم

داشتند  ییخونی باالهم کمی از حیوانات در این گله همچنین تعداد
ها که نشان دهنده عدم شناخت خویشاوندان نزدیک در انجام آمیزش

تواند نشانگر میاز طرفی دیگر، این موضوع  .شدبادر جمعیت می
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هاي آمیزشی طراحی شده براي جلوگیري از استفاده از برنامهفقدان 
  خونی در گوسفند مغانی باشد.باالي هم میزان

خون برآورد شده در این خونی جمعیت هممتوسط ضریب هم
و  86/4، 61/4، 77/3، 61/3گزارش شده ، نسبت به مقادیر بررسی

 و 16، 1یران بلک (بلوچی، ماکویی و اهاي زندي، درصد در نژاد 33/9
هاي نژادي، عدم ثبت به دلیل تفاوت رودکمتر بود که احتمال می) 29

ها، نامعلوم بودن اجداد مشترك شجره گله مورد بررسی و دقیق رکورد

خونی به هم مقداربرآورد  کیفیت خون باشد.کم بودن تعداد افراد هم
اصلی عمق و تکمیل بودن شجره و شدت انتخاب بستگی  عاملدو 

هاي تولیدمثلی متمرکز فناوري با استفاده ازشدت انتخاب  اغلب دارد.
یابد. هاي پیشرفته ارزیابی ژنتیکی افزایش میروش هاي برتر وبر دام

ها ممکن است جمعیتخونی مشاهده شده براي برخی سطح باالي هم
.)4( باشد جمعیت پایهناشی از تعداد کم حیوانات 

  

 
  به تفکیک سالهاي معادل کامل و تعداد نسلخون هم خونی جمعیتروند تغییرات هم- 2شکل 

Figure 2- Trend of inbreeding in inbred animals and mean equivalent complete generations by birth year  
  

-خون و تعداد نسلخونی در جمعیت همروند تغییرات هم 2شکل 
دهد. میزان تکامل شجره تأثیر هاي معادل کامل را نشان می

خونی جمعیت دارد، زیرا با افزایش مستقیمی در برآورد ضریب هم
ل یافتن جد مشترك براي افراد نسل حاضر سطح تکامل شجره احتما

ها با روند تغییرات در این سالCGE ). روند تغییرات 8شود (بیشتر می
مطالعه هاي مورد خونی مطابقت زیادي داشت. در طی سالهم

و سطح تکامل شجره حیواناتی که در این  خونی کمتر شدنوسانات هم
این  مجدد یافت.ها به عنوان والدین استفاده شدند افزایش سال

با روند  CGEتواند از دالیل احتمالی تطابق روند تغییرات موضوع می
خونی در باشد. روند تغییرات هم خونی به میزان زیادنوسانات هم
هاي معادل کامل پژوهش حاضر، با روند خون و تعداد نسلجمعیت هم

تواند به علت ) متفاوت بود، که می27( یگزارش شده در پژوهش
  هاي مورد بررسی باشد.ها و سالتعداد رکورد تفاوت در

هاي جمعیت مورد بررسی از نسل کنونی به طرف نسل با مطالعه
. از دالیل این کاهشی در تعداد حیوانات مشاهده گردیدروند  ،ابتدایی

بیشتر در نسل  معلومتوان به تعداد حیوانات با والدین شیب کاهشی می

درصد  95/87هاي انتهایی طوري که در سال کنونی اشاره کرد،
بیشتر  ،هایی ابتداییدر سال ولی ،حیوانات داراي والدین معلوم بودند

  حیوانات داراي یک یا دو والد نامعلوم بودند.
که  آمد بدست 60/1میانگین نسل معادل کامل در این پژوهش 

گزارش شده در  1/7و  47/5، 15/3، 49/2، 22/2نسبت به مقادیر 
) 41 و 39، 26، 15، 11ک (ایران بلهاي کرمانی، بلوچی، زندي و نژاد

-مقدار پایین نسل معادل کامل در این پژوهش نشان دهنده کمتر بود.
ناقص بودن شجره و عمق کم شجره مورد بررسی بود که به دلیل  ي

کوچک بودن اندازه مؤثر جمعیت کاهش تنوع ژنتیکی قابل انتظار بود 
)17.(  

خونی بر صفات مورد مطالعه و مدل مناسب براي برآورد اثر هم
ترین ) براي تعیین مناسبAICنتایج مربوط به آزمون معیار آکائیک (

-خونی در مدل و با در نظر گرفتن همبدون در نظر گرفتن هم مدل
مدلی که کمترین معیار  نشان داده شده است. 7و  6ول ادر جد خونی

ترین مدل انتخاب شد. این معیار آکائیک را داشت به عنوان مناسب
دهد که استفاده از یک مدل آماري به چه میزان باعث از نشان می
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  ).9کند (قرار میدقت مدل و پیچیدگی آن برلی میان د. به عبارت دیگر، این معیار تعادشودست رفتن اطالعات می
  
 

  خونی در مدلبدون در نظر گرفتن هممعیار آکائیک براي صفات  - 6جدول 
Table 6- AIC values for traits without considering the inbreeding in model 

 سالگیوزن یک
yearling weight  

 وزن نه ماهگی
9 months weight  

 وزن شش ماهگی
6 months weight  

 گیريوزن شیر
Weaning weight  

  وزن تولد
Birth weight 

 مدل
Model  

-5040.781 -9741.256 -12599.366 -62055.256 72559.241 1  
-5039.185 -9739.004 -12600.312 -62049.613 72565.751 2  
-5048.856 -9738.751 -12600.987 -62050.781 72499.123 3  
-5050.785 -9740.152 -12601.154 -62050.885 72558.785 4  
-5050.998 -9743.254 -12608.112 -62053.451 72550.265 5  
-5051.452 -9750.015 -12611.345 -62053.875 72551.312 6  
-5076.722 -9750.998 -12624.456 -62054.654 72551.012 7  
-5079.562 -9760.410 -12630.182 -62055.754 72552.562 8  
-5089.623 -9752.452 -12624.895 -62057.325 72478.155 9  
-5087.456 -9765.574 -12654.452 -62058.954 72500.025 10  
-5098.785 -9766.014 -12659.018 -62059.635 72501.514 11  
-5078.256  -9769.874 -12660.580 -62060.879 72498.652 12  

  
 

  رنگ نوشته شده است)ترین مدل پر(مناسب خونی در مدلبا در نظر گرفتن هم معیار آکائیک براي صفات - 7جدول 
Table 7- AIC values for traits considering the inbreeding in model (best model is bold) 

 سالگیوزن یک
yearling weight  

 وزن نه ماهگی
9 months weight  

 وزن شش ماهگی  
6 months 
weight  

 گیريوزن شیر
Weaning 
weight  

  وزن تولد
Birth weight 

 مدل
Model  

-5224.961 -9843.185  -12604.726 -62163.322 72399.620 1  
-5222.955 -9841.180  -12602.704 -62161.316 72399.919 2  
-5229.818 -9841.003  -12604.734 -62163.317 72139.931 3  
-5223.145 -9839.142  -12611.960 -62168.203 72460.743 4  
-5225.541 -9838.961  -12643.382 -62170.820 72147.162 5  
-5301.743 -9838.992  -12647.135 -62174.185 72138.930 6  
-5303.640 -9842.553  -12649.014 -62180.313 72137.930 7  
-5307.842 -9843.541  -12651.003 -62184.417 72423.061 8  
-5310.582 -9848.069  -12687.514 -62181.085 72458.743 9  
-5311.013 -9847.132  -12691.391 -62166.852 72425.061 10  
-5311.117 -9847.034  -12690.503 -62167.132 72310.003 11  
-5311.987  -9848.017  -12691.130 -62169.145 72308.002 12  

  
  

دهد. خونی را نشان میمیزان تابعیت صفات از هم 8جدول 
خونی شود، به ازاي افزایش یک درصد همطور که مشاهده میهمان

-تولد، شیرگیري، شش ماهگی، نه ماهگی و یکدر گله صفات وزن 
گرم کاهش  74/38و  26/35، 23/20، 03/19، 94/5سالگی به ترتیب 

در بقیه صفات  سالگییافت که به جز صفات وزن شش ماهگی و یک

دار معنیتأثیر غیر ).<05/0p( نداشت يدارمعنی تأثیر مورد مطالعه
تواند ناشی از ماهگی میخونی بر صفات وزن تولد، شیرگیري و نه هم

هاي خونی در گله و کمتر بودن میزان غالبیت در مکانسطح پایین هم
  .)24( ژنی کنترل کننده این صفات باشد
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  خونیضریب تابعیت صفات به ازاي یک درصد افزایش هم -8 جدول

Table 8- Regression coefficient traits for a 1 % 
increase in inbreeding  

 (گرم) ضریب تابعیت
Regression 

coefficient (gr)  

 گرم)(کیلو میانگین
Mean (kg)  

 صفات
Traits  

 وزن تولد  4.42  5.94-
Birth weight 

 گیريوزن شیر  21.00  19.03-
Weaning weight  

 وزن شش ماهگی  33.12  20.23-
6 months weight  

 وزن نه ماهگی  39.82  35.26-
9 months weight  

 سالگیوزن یک  65.01  38.74-
yearling weight  

 
براي صفت وزن تولد  بدست آمده خونیمیزان افت ناشی از هم

گرم  4گرم در نژاد لري بختیاري،  5/0نسبت به مقادیر گزارش شده 
گرم در نژاد  46/1مغانی، بومی لرستان و دورمر،  هايدر نژاد

بیشتر ) 43و  42، 33، 24، 14، 3(گرم در نژاد قره گل  5سنگسري و 
گرم در نژاد مهربان و  17و  34/6و نسبت به مقادیر گزارش شده 

ها ممکن است ناشی از کمتر بود که دلیل این تفاوت) 44و  6(مغانی 
به دلیل تنوع ژنتیکی در بررسی  خونی بر صفت موردتفاوت اثر هم
  و مدیریت گله باشد. هامکان پرورش دامجمعیت پایه، 

خونی برآورد براي صفت وزن شیرگیري میزان افت ناشی از هم
هاي گرم در نژاد 68/14و  73/7مقادیر گزارش شده  شده در مقایسه با

تفاوت تواند به دلیل میبود که ) بیشتر 44و  24(سنگسري و مهربان 
و دالیل دیگري مانند تفاوت  ها و اندازه مؤثر جمعیتتعداد رکورد

هاي مورد مطالعه باشد. همچنین مقدار افت ناشی از خونی در گلههم
، 3/20نسبت به مقادیر گزارش شده خونی صفت وزن شیرگیري هم
هاي بومی در نژاد) 43و  42، 33، 14، 3( گرم 8/109و  68، 39، 38

تواند مر، قره گل، مغانی و لري بختیاري کمتر بود که میلرستان، دور
هاي بین نژادي و روند خونی، تفاوتبه علت تفاوت در میزان هم

  هاي مورد بررسی باشد.خونی در جمعیتمتفاوت هم
خونی براي صفت وزن شش ماهگی میزان افت ناشی از هم

، 139 ،117، 48، 26، شده در این پژوهش نسبت به مقادیر محاسبه
مهربان، قره گل، مغانی،  هايگرم گزارش شده در نژاد 6/283و  247

کمتر بود ) 44و  43، 33، 6، 3( ي بختیاريدورمر، بومی لرستان و لر
-هاي مدیریتی و محیطی در جمعیتکه احتمال دارد ناشی از تفاوت

گرم  18و  87/14هاي مورد مطالعه باشد. همچنین نسبت به مقادیر 

بلوچی بیشتر  نگسري وسمغانی، هاي در نژاد) 24و  15(گزارش شده 
ها و اندازه مؤثر جمعیت بود احتمال دارد ناشی از تفاوت تعداد رکورد

  .باشد
خونی ماهگی میزان افت ناشی از هم 9همچنین براي صفت وزن 

و  19، 10، 5/4، 09/4مقادیر گزارش شده ، در مقایسه با آمده بدست
هاي مهربان، بومی لرستان، بلوچی، مغانی و گرم در نژاد 92/20

و نسبت به مقادیر گزارش  بیشتر )44و  43، 24، 15، 6(ي سنگسر
هاي درومر، قره گل و لري گرم در نژاد 1/193و  168، 150شده 

اوت نتایج بدست آمده در این بود. تف کمتر)،42و  33، 3(بختیاري 
تواند به تلف میپژوهش با نتایج گزارش شده توسط پژوهشگران مخ

هاي تحت خونی در گلهخونی و روند همهم در نژاد، مقدار علت تفاوت
  هاي معادل کامل باشد.مطالعه، اندازه مؤثر جمعیت و تعداد نسل

سالگی خونی صفت وزن یکمیزان افت ناشی از هم ،عالوه بر این
گرم در  234و  178، 131، 65/98، 42نسبت به مقادیر گزارش شده 

، 23، 15، 6( ختیاريهاي مغانی، مهربان، بلوچی، دورمر و لري بنژاد
هاي ژنتیکی یا تواند ناشی از تفاوتکمتر بود که می) 44و  42

خونی و اختالفات بین حیوانات (سن، جنس و اختالفات در میزان هم
. همچنین نسبت به باشدهاي مورد بررسی در جمعیتتیپ تولد) 

بیشتر بود که ممکن  )24و  3( م گزارش شدهگر 46/29و  17مقادیر 
خونی بیشتر مربوط به باال بودن میزان است علت افت ناشی از هم

افزایشی در میانگین هاي غیرهموزیگوسیتی و کاهش نقش اثرات ژن
هاي صفات، کاهش درجه شایستگی و افزایش احتمال جفت شدن ژن

  خونی باشد.نامطلوب مغلوب با افزایش هم
صفات رشد  برخونی افت ناشی از هم تأثیر کمبا توجه به میزان 

گردد ، پیشنهاد میشودمی مطلوب محسوب موضوعیکه  مطالعهمورد 
که با وجود پایین بودن نرخ کنونی آمیزش خویشاوندي در این 

  هاي بعدي نیز تداوم یابد.جمعیت، این روند در سال
  

  گیرينتیجه
صفات رشد مورد  از برخی برخونی هم داربا توجه به تأثیر معنی

 ،خونیمطالعه و به منظور جلوگیري از افزایش اثرات نامطلوب هم
هاي مرتبط با تنوع ژنتیکی این نظارت بر پارامتر شودتوصیه می

مداوم انجام شود تا از کاهش تنوع ژنتیکی ناشی از جمعیت به طور 
جهت جلوگیري  الزم است، خونی جلوگیري شود. همچنینافزایش هم

 براي تالقی ییک برنامه دقیق کنترل در این نژاد خونیاز افزایش هم
بین افراد خویشاوند به صورت  آمیزشحیوانات در نظر گرفته شود تا 

  .کنترل شده انجام شود
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Introduction3 Moghani sheep breed with 2.5 million numbers is one the most important meat 
breeds among fatty tail sheep. The main center for keeping this breed is Moghan plain, but there is 
in the regions like Meshkin Shahr, Sarab, Ardabil and the other provinces. Inbreeding also impairs 
growth, production, health, reproduction and survival of inbred animals. A complete pedigree is 
also necessary for an accurate evaluation of inbreeding and other important population parameters. 
This research was done for pedigree analysis, estimation of inbreeding coefficient and investigation 
of its effect on growth traits by regarding to importance of growth traits in economic benefit of 
sheep farming. 
Materials and Methods Information of pedigree and growth traits (birth weight, weaning weight, 6 
months weight, 9 months weight and 1 yearling weight) of available animals at breeding station of 
Moghani sheep were used for calculating of inbreeding and survey of its effects on growth traits of 
Moghani sheep. In this study, 16058 records of birth weight, 2145 weaning weight records, 2028 6 
months weight records, 1319 records of 9 months weight and 1232 1 yearling weight records that 
were collected in 30 years (between 1987 to 2016) were used. For data preparation and editing and 
estimation of inbreeding coefficient Excel, Fox Pro and CFC soft wares were used respectively. For 
inbreeding effect analysis on related traits Wombat software and Restricted maximum likelihood 
method by using 12 animal models and considering of inbreeding in model as a covariate was used. 
The most appropriate model according to Akaike Criterion was selected. The statistical analysis of 
data was done by using of Duncan means test and GLM procedure of SAS 9.2 software. 
Results and Discussion In this research 48.30 % of animals have known sire and dam. The number 
of records of studied growth traits with age increasing had downward trend that may cause to 
elimination of some lambs or not registering of data in higher ages. For all of the traits, most of the 
animals had zero inbreeding coefficient, so that 83.31 % of population had zero inbreeding 
coefficient. 13.50 % of all population that is equivalent with 80.89 % of inbred population had 
inbreeding coefficient less than 5 %. In studied population, only 3.19 % of all population that is 
equivalent by 19.11 % of inbred population had inbreeding coefficient more than 5 %. Generation 
interval in four pathway including sire-son, sire-daughter, dam-son and dam-daughter was 
calculated 3.15 ± 0.053, 3.26 ± 0.093, 3.46 ± 0.015 and 3.57 ± 0.036 years respectively. Average 
generation interval of dam-progeny (3.51 ± 0.007 years) rather than sire-progeny (3.21 ± 0.064 
years) was more. The shorter generation interval in sire-progeny pathway may be related to 
difference in replacement age of males and females. In other words, sooner replacement of males in 
studied herd might be one of reasons for shorter generation interval in sire-progeny pathway. The 
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average generation interval was estimated 3.36 ± 0.069 years. In all of traits, the non inbreds had 
more average compare with inbreeds. In this study, male lambs in all traits had more average 
compare with female lambs that showed effects of sex on growth traits of Moghani lambs. The 
traits average of single lambs was more than twin lambs that may be related to more utilization of 
these lambs of maternal abilities. The results showed that 16.69 % of all population were inbred. 
The average of total population inbreeding coefficient was estimated 0.58 % that was in reported 
results range for this breed in other researches. The average inbreeding coefficient in inbred 
population and the highest inbreeding amount in herd was 3.47 and 44.67 % respectively. By 
evaluation of studied population form current generation to primary generation, decreasing trend in 
animals’ number was observed that may be related to a greater number of animals with known 
parents in current generation. The effective number of population was estimated 177.37. With 
reducing of effective number in population, the amount of inbreeding will increase. The increasing 
amount of inbreeding was 0.047 % in each year that was not significant. The inbreeding trend in 
studied years was positive and ascending with low swings. Average equivalent complete 
generations as a scale of pedigree completeness estimated 1.60. The low amount of equivalent 
complete generations can be related to incomplete and low depth of pedigree. The low effective 
number of population resulted in decreasing of genetic variation. Inbreeding depression for 1 % 
inbreeding for birth weight, weaning weight, 6 months weight, 9 months weight and 1 yearling 
weight were estimated 5.94, 19.03, 20.23, 35.26 and 38.74 gram that except 6 months weight and 1 
yearling weight had not significant effect on the other traits. Having not a significant effect of 
inbreeding on birth weight, weaning weight and 9 months weight may cause to low level of 
inbreeding in herd and the low existence of dominance at controller genets of these traits. Regarding 
to the little effect of inbreeding depression on studied traits that is an optimal subject, it can be 
suggested by being low rate of inbreeding in this population, this trend persist in future years. 
Conclusion By regarding the significant effect of inbreeding on some growth traits and for 
prevention of undesirable effects of inbreeding, it can be recommended an ongoing supervision be 
done on related parameters to genetic variation at this population to Reduce the genetic diversity 
caused by increased inbreeding. 
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