
 3131( 4(، شماره )2كنندگان )نشريه پژوهش در نشخوار

311 

 
 در نشخواركنندگان نشريه پژوهش

   3131، چهارم، شماره دومجلد 

http://ejrr.gau.ac.ir 
 

 گلهای قرهخونی بر صفات مرتبط با رشد برهروی ناشی از هم برآورد میزان پس
 

 و  4مجید جعفری، 3محمد رکوعی ،2آروق فرجی ، هادی1فاطمه بحری بیناباج*

 5محمدرضا شیخلو
هاي خاص، پژوهشكده داماستادیار 2، كاووس دانشگاه گنبدو منابع طبیعي  لوم دامي، دانشكده كشاورزيگروه عاستادیار 1

گروه  تغذیه نشخواركنندگان يدانشجوي دكتر4استادیار گروه علوم دامي دانشكده كشاورزي، دانشگاه زابل، 3، دانشگاه زابل

 اهر، طبیعي منابع و كشاورزي یار گروه علوم دامي دانشكدهاستاد5دانشگاه فردوسي مشهد، دانشكده كشاورزي،  علوم دامي

 تبریز دانشگاه

 30/13/33 ؛ تاریخ پذیرش:12/33/33تاریخ دریافت: 

 1چکیده

بر صفات مرتبط با رشد با  خونيهمناشي از  رويپسو اثر  خونيهمدر این تحقیق، ضرایب 

( در ایستگاه 1331تا  1303سال ) 24 كه در طول گلقرهاستفاده اطالعات شجره و وزن بدن گوسفند 

براي همه حیوانات  خونيهمآوري شده بود، برآورد گردید. ضرایب سرخس جمع گلقرهنژاد اصالح
 رويپسرادن محاسبه شد.  دلیل پایین بودن شاخص كامل بودن شجره با استفاده از الگوریتم ونبه

بدن در سنین مختلف، متوسط افزایش وزن  صورت تابعیت وزنصفات رشد به ايبر خونيهمناشي از 
براي همه  خونيهمحیوان و مادر برآورد گردید. متوسط  خونيهمقبل و بعد از شیرگیري از ضریب 

به  خونيهمناشي از  رويپسدرصد برآورد شد.  54/1و براي نرها  04/1ها ، براي ماده53/1حیوانات 
ماهگي و افزایش وزن  12و  3، 0، 3ت وزن تولد، حیوان براي صفا خونيهمدرصد افزایش  1ازاي 

 -3335/3و  -3334/3، -11/3، -103/3، -111/3، -333/3، -335/3ترتیب قبل و بعد از شیرگیري به

مادر نیز براي این  خونيهمدرصد افزایش  یکبه ازاي  خونيهمناشي از  رويپسكیلوگرم بود. 
كیلوگرم بود. ضرایب  3و  -3330/3، -355/3، -342/3، -314/3، -35/3، 3صفات به ترتیب 

با هاي خویشاوندي در این گله نسبتاً باال بوده دهد كه شدت آمیزشبرآورد شده نشان مي خونيهم

                                                             
 atemebahri_b@yahoo.comfمسئول:  نویسنده*
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مركز این در شود كه پیشنهاد ميخوني بر صفات مرتبط با رشد دار و نامطلوب همثیر معنيأتتوجه به 

هاي جفت شده و جبراني براي و آمیزشنموده ها جلوگیري آمیزشاصالح نژاد از انجام این گونه 

 . شونداعمال  خونيهمكنترل 
 

 خونيهممدل دام، ، گلقرهگوسفند صفات رشد،  کليدي: هايواژه

 مقدمه
 متوسط رابطهاز  تربیش هاآنصورت آمیزش افرادي كه رابطه خویشاوندي به خونيهم

هاي بهبود ژنتیكي برنامه (.1345)الش،  شده استخویشاوندي موجود در جمعیت است، تعریف 
. انتخاب شدید در هستند استوار آمیزشي هايسامانهاساس دو روش انتخاب و  حیوانات اهلي بر

افزایش  ،گريتالقي اب در مقایسه ،را خونيهم میزانرا كاهش داده و كوچک تنوع ژنتیكي  هايجمعیت
از  براي بهبود جمعیت گوسفندان تواند ابزار مفیديمي خونيمهشود كه تصور ميبا وجود این دهد.مي

)نوربرگ و سورنسون،  شوداقتصادي مي زیانبه هاي مطلوب باشد اما منجراواني ژنطریق افزایش فر
در واریانس  اثرگذاريدلیل به خونيهم. (2311سیهان و همكاران،  ؛2333؛ بارزاک و همكاران، 2331

شود، یک نگراني نامیده مي خونيهم ناشي از رويپسكه  ،هاي فنوتیپيارزش و نیزیشي اافز يژنتیك

ت، رشد، تولید، سالم خونيهم(. 1330كونر و مككي، ل)فا گرددمحسوب ميدر اصالح دام عمده 
دلیل به خونيهمدهد. امروزه مشكالت مربوط به ماني را كاهش ميزندهقدرت باروري و قدرت 

كردن  بیشینهمنظور به ،هاي اصالحيد ارزشین پیش بیني نااریب خطي در برآورراستفاده از روش بهت
هاي بسته امكان در جمعیت معموالً (.2333)ون وایک و همكاران،  شده است تربیش ،انتخاببه پاسخ 

آمیزشي و انتخاب  راهبردنسل دیگر بسته به از نسلي به تواند است كه مي تربیش خونيهمبروز 
گله منظور نگهداري تنوع ژنتیكي به(. 2335؛ زووسكا و همكاران، 1331)بوژنن و چامي،  ابدیافزایش 

حیوانات آینده  گرددیكي موجود باعث محدود شود تا تنوع ژنت خونيهممیزان در سطح قابل قبول باید 

 (. 2333)ون وایک و همكاران،  دهندنشان تري مطلوببه تغییرات محیطي و انتخاب پاسخ 
روي صفات بر  خونيهم اثرات منفي ،در گوسفند خونيهمبا  هدر رابط انجام شده مطالعات تربیش

با . استاستان خراسان  و بوميیک نژاد پوستي  گلقره. گوسفند (1ند )جدول اهگزارش كردرا رشد 
پرورش گوسفندان این نژاد  ينقش مهمي در سودآوري واحدهانیز رشد مرتبط با ات حال صف این

. دنشودر گوسفندان این نژاد در نظر گرفته عنوان معیار انتخاب به نیز این صفاتالزم است و شته دا
بودن اندازه خاطر كوچک به ،نزدیکهاي آمیزشواقع در سرخس،  گلقرهنژاد در ایستگاه اصالح اخیراً
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 میزان افزایش ببس تواندميشده و این موضوع ناپذیر اجتناب ،گله و انتخاب شدید حیوانات ممتاز

، برآورد شاخص كامل بودن خونيهماقعي یین سطوح وتع منظوربهقیق این تحبنابراین . شود خونيهم

، تولد ینروي وزن بدن در سنبر  خونيهمو بررسي اثر  هاروند كامل شدن شجره در طول سال ،شجره
ژاد نگوسفندان  شیرگیري از ن بعدشیرگیري و افزایش وز از فزایش وزن قبلاماهگي،  12 و 3 ،0 ،3

 .انجام شد واقع در ایستگاه سرخس گلقره
 

 .براي صفات مرتبط با رشد در چندین نژاد گوسفند خونیهمناشی از  رويپسخالصه برآوردهاي منتشر شده  -1جدول 

 صفت )كیلوگرم(
 خونيهممیانگین 

 )درصد(
 منبع نژاد میش بره

      وزن تولد
 (2333ون وایک و همكاران ) 1دورمر -3302/3 -3304/3 10 
 (2333مكینون و نوتر ) 2كراسز -333/3 -312/3 3/3 
 (2313سلواگي و همكاران ) 3لسز - -313/3 5/12 
 (2313پدروزا و همكاران ) 4سانتا اینز - -3335/3 12/21 
 (2333آختار و همكاران ) 5هیساردال - 3333/3 31/0 

 3/3 
(310/3)-
(312/3-) 

 (2333بارزاک و همكاران ) نژاد چند -

 (2311سیهان و همكاران ) 0ساكیز - 3245/3 25/2 
 (2312درستكار و همكاران ) مغاني - -331/3 5/3 
 (2335الشیخ ) 1باركي -330/3 -330/3 12/3 
 (2313) راشدي ده صحرایي و همكاران لري بختیاري - 3335/3 34/3 
 (2313) حمدي و همكارانمیرزام ایران بلک - -333/3 13/4 

 11/3 
(331/3- )- 

(331/3-) 
 (2313نیا )فر و متقيفرهنگ بلوچي -

 (2313عادلیخواه ) زندي -311/3 -335/3 53/1 
      وزن سه ماهگي

 (2333وایک و همكاران )ون دورمر -3412/3 -3320/3 10 
 (2333مكینون و نوتر ) كراسز -331/3 -13/3 3/3 
 (2313سلواگي و همكاران ) لسز - -331/3 5/12 

 

 

                                                             
1- Dormer 

2- Crosses 

3- Leccese 

4- Santa Inês 

5- Hissardale 

6- Sakiz 

7- Barki 



 و همکاران  فاطمه بحري بیناباج

341 

 1ادامه جدول 
صفت 

 )كیلوگرم(
خوني میانگین هم

 )درصد(
 منبع نژاد میش بره

 (2313پدروزا و همكاران ) سانتا اینز - -340/3 12/21 
 (2333آختار و همكاران ) هیساردال - 3322/3 31/0 
 (2311سیهان و همكاران ) ساكیز - -3234/3 25/2 
 (2312درستكار و همكاران ) مغاني - -231/3 5/3 
 (2335الشیخ ) باركي -333/3 -315/3 12/3 
 (2313راشدي ده صحرایي و همكاران ) لري بختیاري - -1333/3 34/3 
 (2313میرزامحمدي و همكاران ) ایران بلک - -323/3 13/4 

 11/3 
(335/3- )– 

(334/3-) 
 (2313نیا )فر و متقيفرهنگ بلوچي -

 (2313خواه )عادلي زندي -341/3 -334/3 53/1 
      ماهگي 0وزن 

 (2313پدروزا و همكاران ) سانتا اینز - -/234 12/21 
 (2333آختار و همكاران ) هیساردال - -3142/3 31/0 
 (2312درستكار و همكاران ) مغاني - -320/3 5/3 
 (2313كاران )راشدي ده صحرایي و هم لري بختیاري - -234/3 34/3 
 (2313خواه )عادلي زندي -353/3 -333/3 53/1 

      ماهگي 3وزن 
 (2333آختار و همكاران ) هیساردال - 3233/3 31/0 
 (2312درستكار و همكاران ) مغاني - -310/3 5/3 
 (2313) راشدي ده صحرایي و همكاران لري بختیاري - -133/3 34/3 
 (2313خواه )عادلي زندي -353/3 -332/3 53/1 
 12وزن 

 ماهگي
     

 (2333آختار و همكاران ) هیساردال - 3353/3 31/0 
 (2312درستكار و همكاران ) مغاني - -342/3 5/3 
 (2313صحرایي و همكاران )راشدي ده لري بختیاري - -234/3 34/3 
 (2313خواه )عادلي زندي -1/3 -133/3 53/1 

     گیريافزایش وزن قبل از شیر
 (2333آختار و همكاران ) هیساردال - -3331/3 31/0 
 (2331سجادخان و همكاران ) 1بز بیتال - -151/3 1/3 
 (2313میرزامحمدي و همكاران ) ایران بلک - -33334/3 13/4 

 11/3 
(3331/3- )– 

(3334/3-) 
 (2313نیا )فرهنگ فر و متقي بلوچي -

     افزایش وزن بعد از شیرگیري
 (2333آختار و همكاران ) هیساردال - -3331/3 31/0 
 (2331سجادخان و همكاران ) بز بیتال - 331/3 1/3 

 

                                                             
1-Beetal 
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 هامواد و روش

توسط  پژوهشد استفاده در این هاي مورداده: خونیهمشجره و ضریب  بودنمحاسبه شاخص کامل 

این ایستگاه از . مین شدأضوي تران استان خراس درواقع سرخس  گلقرهنژاد پرورش و اصالحگاه ایست

و میش  أمین قوچهدف تبا قوچ از دامداران منطقه  25میش و  533با خرید را خود  فعالیت 1345سال 

علت به اندازه گله در این ایستگاه اخیراً . شروع كرده استشده براي دامداران منطقه نژاد اصالح

 است. متغیر  زایش و فصول دیگر، بسته به فصلشده است و كم  و مشكالت جایگاهيمحدودیت مراتع 

داراي  1313ثبت شده قبل از سال  و حیواناتمنظم نبوده  1303 از هاي قبلبرداري در سال ركورد

 طيمیش در  1343قوچ و  233متولد شده از  گلقرهبره  1343شجره شامل والدین نامعلوم بودند. 

درصد  31/0، معلومپدر ناداراي درصد از حیوانات  32/1بود. در این شجره،  1331تا  1303هاي سال

براي حیوانات  خونيهمضریب  .معلوم بودندپدر و مادر نانیز داراي درصد  3/0و  معلوممادر نااي دار

 1313 سالبنابراین سال پایه براي این شجره  محاسبه شدصفر  1313تا  1303هاي متولد شده طي سال

 . در نظر گرفته شد

 معادلهبا استفاده از و  (1333مک كلوئر و همكاران ) وسیله روشبه 1بودن شجره كامل شاخص

 زیر محاسبه شد:
 

sire :1معادله  dam
animal

sire dam

2C C
PCI

C C



 

 

مادري و خط ترتیب سهم خط پدري و مادري است. سهم به damCو  sireC ،1 در معادله شماره

 آید.ميدست هب 2معادله شماره با استفاده از نیز پدري 
 

   :2معادله 
a

i
i 1

1
C g

d 

  
 

نظر گرفته  هاي درتعداد كل نسل dو  iدر نسل شناحته شده  اجداد درصد ig ،2در معادله شماره 

  شده در محاسبات است.

)برگ و همكاران،  شد محاسبه 2ايويياافزار نسل با كمک نرم 5براي  شاخص كامل بودن شجره

نسل پشت سرهم  5در  .كنددرصد تغییر مي 133تا  1شاخص كامل بودن شجره بین . دامنه (2331

                                                             
1- Pedigree completeness index (PCI) 

2- EVA 
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است. در این راستا فرض بر این است كه رابطه  3/30ثابت شده كه ارتباط ژنتیكي افراد نزدیک به 

گونه نسل در شجره به عقب برگردیم و هیچ 1ثابت شده اگر كه در غیر این صورت آمیزشي باشد 

)لي و  در اكثر منابع توان گفت كه حیوانات از هم مستقل هستند.گاه ميیدا نشد آنرابطه آمیزشي پ

بنابراین در محاسبه شده است نسل  5این شاخص براي  (2313؛ درستكار و همكاران، 2333همكاران، 

در بودن شجره میانگین شاخص كامل پایین بودن دلیل هبنسل در نظر گرفته شد.  5این تحقیق نیز 

و با استفاده از رادن  كمک الگوریتم ون براي حیوانات به خونيهم، ضرایب دان این ایستگاهگوسفن

 بر خونيهم محاسبههاي مالگوریت (.2330)سرگلزایي و همكاران،  برآورد گردید 1سيافسيافزار نرم

اي بر خونيهم (،1310كواس ) استفاده شده توسط از جمله الگوریتم (1322رایت ) فاساس تعری

نیز ي اگر حیواني دو والد شناخته شده د. حتنكبا حداقل یک والد ناشناس را صفر محاسبه ميحیواني 

شود. اگر اسبه ميناچیز مح هاآن خونيهم، هاآناجداد  از داشته باشد در صورت نامعلوم بودن تعدادي

از  تركمتواند مي جمعیت خونيهموالدین گم شده باشند روند داراي ت اناوحی ي ازتربیشنسبت 

الگوریتمي پیشنهاد داد كه  (1332ون رادن ) . در این موردگردد محاسبهمقدار موجود در بین جمعیت 

هاي خود با والد هم گروه خونيهمبرابر با متوسط را دارند  معلوموالدین نا حیواناتي كه خونيهم

 .دهدقرار ميشناحته شده 

و  3، 0 ،3تولد،  ینوزن بدن در سنرشد شامل مرتبط با فات ص: خونیهمناشی از  رويپسبرآورد 

 هايبودند. در ویرایش دادهشیرگیري از شیرگیري و افزایش وزن بعد از ماهگي، افزایش وزن قبل  12

انحراف معیار از  3 خارج از دامنهو صفات  معلومبا جنس و نوع تولد نا هایيدامرشد، مرتبط با صفات 

آمار توصیفي  .(2313)پدروزا و همكاران،  كنار گذاشته شدندها( ت بودن این دادهدلیل پر)بهمیانگین 

 نشان داده شده است. 2در جدول ها دادهستفاده براي آنالیز بعد از ویرایش ركوردهاي مورد ا

گروه شامل حیوانات شدند. نخستین  بندي، حیوانات در سه گروه دستهخونيهمبر اساس ضریب 

 به ترتیب خونيهمبا میزان  خونهمیوانات دوم و سوم شامل ح هايگروه و (F0) خونهمغیر 

F 0  مورد هاگروه، عملكرد حیوانات در این بنديبعد از دستهبودند.  درصد F10 و 10

تجزیه و زیر براي برداري( )به شكل داممدل از  (.2313)سلواگي و همكاران،  قرار گرفتارزیابي 

 رشد استفاده شد: مرتبط با روي صفاتبر  خونيهم ناشي از رويپسو برآورد ها تحلیل داده
 

                                                             
1- CFC 
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    3معادله 
ijklmno i j k l m 1 n 2 o n ijklmnopY BY M S L Age Interaction Effect b (FD ) b (FA ) a e          

 

امین  iر اث iBYمیانگین جمعیت،  µوزن بدن و افزایش وزن حیوان،  مربوط بهمشاهدات  ijklmnoYكه 

 lاثر  lLسطح(،  2جنس بره )امین  kاثر  kS (،سطح 0ماه تولد )امین  jاثر  jM (،سطح 42)سال تولد 

 دارمعنياثرات متقابل  ffectE teractionIn، سن مادرامین  mاثر  mgeAسطح(،  3د )ولنوع تامین 

 1b حیوان، خونيهمثر ا oFAمادر،  خونيهماثر  nFD بر صفات، 3اثرات ثابت موجود در مدل  دوتایي

اثر  ijklmnope و اثر ژنتیكي افزایشي na مادر و حیوان، خونيهمترتیب ضرایب تابعیت صفات از به 2bو 

 خونيهمعتوان اثرا ثابت، اثرات سال تولد، ماه تولد، جنس بره، نوع تولد و سن مادر به است. اندهمباقي

عنوان اثرات تصادفي در مدل منظور مانده بهان و باقيعنوان اثر كواریت و اثر حیومادر و حیوان به

ي اثرات در مدل و مقایسه میانگین صفات مورد بررسي در سه گروه دارمعني براي بررسي. ندشد

 1/3نسخه ویرایش شده  SAS آماري افزاربا استفاده از نرم 1هاي خطي عموميمدل، از رویه خونيهم

 .كار رفتبه هاهبراي آنالیز داد( 2333)گیلمور و همكاران،  2آراسايافزار استفاده شد و نرم

 
 .آمار توصيفی رکوردها بعد از ویرایش -2جدول 
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 324/3 352/3 434/1 131/5 335/5 325/5 101/3 انحراف استاندارد )كیلوگرم(

 33/23 13/25 35/15 31/14 51/10 33/21 33/14 ضریب تغییرات )درصد(

 331/3 334/3 23/25 53/21 5/3 3/0 1/2 حداقل )كیلوگرم(

 150/3 33/3 1/03 30/50 1/50 3/43 4/1 اكثر )كیلوگرم(حد

 333/1 035/1 433/1 251/1 344/1 021/1 033/1 )درصد( خونيهممیانگین 

 

 

 

                                                             
1- Generalized linear model 

2- ASReml 
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 نتايج 

 ندبود دارمعني بر صفات مرتبط با رشد یكي شامل نوع تولد، جنس، سال و ماه تولداثرات غیر ژنت

(P /0 . بود دارمعنيسالگي  ماهگي و یک 3ن سن مادر براي همه صفات به استثناي وزاثر لیكن  ،(01

افزایش وزن بعد از شیرگیري، ماهگي و  12و  0صفات وزن تولد،  ربجنس  -اثر متقابل بین نوع تولد

سن مادر بر صفات وزن  -تولد، اثر متقابل بین سال تولد سن مادر بر صفت وزن -اثر متقابل بین جنس

 3تولد بر صفات سال  -ماهگي و افزایش وزن قبل از شیرگیري، اثر متقابل بین نوع 0و  3تولد، 

 3و  0، 3سال تولد بر صفات  -ماهگي، افزایش وزن قبل و بعد از شیرگیري، اثر متقابل بین جنس

اثر متقابل بین ماه تولد با نوع تولد، جنس و سال تولد بر  و ماهگي و افزایش وزن بعد از شیرگیري

P) بودند دارمعنيماهگي  3و  0صفات  /0 ناشي از  رويپساثر بنابراین در هنگام برآورد (. 01

سن مادر و جنس  سال تولد، نوع تولد، ثیرأتدر مدل برازش شدند.  دار، اثرات معنيصفات بر خونيهم

در  (.2311)سیهان و همكاران،  ته اسگزارش شد دارمعنيساكیز نژاد وسفند گ در بره بر وزن تولد

(، اثرات جنس، نوع تولد، سن مادر و سال تولد بر صفات وزن 1332حقیق میرزامحمدي و همكاران )ت

ثیر أگزارش شده است. ت دارمعنيایران بلک  نژاد تولد، وزن از شیرگیري و افزایش وزن گوسفندان

لد، وزن از وزن توا نوع تولد بر صفات ي سال و نوع تولد و اثرات متقابل سال و جنس بدارمعني

است  شده مشاهده( 1332نیا )فرهنگ فر و متقي مطالعهدر گوسفندان بلوچي  شیرگیري و افزایش وزن

 ت دارد.تحقیق مطابقكه با نتایج این 

تعداد نسلي است كه ) 1كامل هاي معادلنسل بودن شجره و متوسط تعدادروند شاخص تكمیل 

براي ( عبارتي تعداد نسلي كه اجداد حیوان معلوم است كند یا بهد معلومش جدا ميحیوان را از هر وال

نسل براي  5براي  شاخص تكمیل بودن شجره شده است. میانگین ارائه 1در شكل  گلقرهگوسفند 

)سال پایه( تا  1313از سال شاخص تكمیل بودن شجره . میانگین درصد بود 41/34همه حیوانات 

هاي یق شجره براي این نژاد در سالدلیل ركوردگیري دقتواند بهنشان داد كه ميي ایشافز يروند 1331

است.  درصد افزایش یافته 13/05به شاخص تكمیل بودن شجره ط متوس 1331در سال  اخیر باشد.

و در نسل بود  51/2براي همه حیوانات )سال پایه(  1313سال هاي معادل كامل متوسط تعداد نسل

  .نسل رسید 32/0به  1331سال 

                                                             
1- Mean of equivalent complete generation 
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 براي حيوانات (■هاي معادل کامل )( و متوسط تعداد نسل□ميانگين شاخص کامل بودن شجره ) -1شکل 

 .1131-1131هاي متولد شده بين سال

 

آن چه براي درصد بود كه از  41/34 گلقرهمیانگین شاخص كامل بودن شجره براي گوسفند 

میانگین باالتر اما نسبت به ( 2312)درستكار و همكاران، درصد(  31گزارش شده ) گوسفند مغاني

؛ لي و 2331است )نوربرگ و سورنسن،  تركمهاي دانماركي و فنالندي نژادشاخص كامل بودن شجره 

درصد گزارش شده كه  43براي گوسفند ایسلند  میانگین شاخص كامل بودن شجره (.2333همكاران، 

دلیل پایین (. به2333است )آرناسون و جونموندسون،  حاضر یقدر تحقمقدار برآورد شده نزدیک به 

استفاده  خونيهمرادن براي محاسبه ضرایب  میانگین شاخص كامل بودن شجره، الگوریتم ونبودن 

تواند با تعیین میانگین رابطه خویشاوندي و  مي خونيهمشد. براي اجداد ناشناخته برآوردهاي متناوب 

طهمورث پور و شیخلو (. 1332دست آید )ون رادان، ده در همان زمان بهاجداد شناخته ش خونيهم

بسیار نسل گزارش كردند كه  2/0براي گوسفند بلوچي را  هاي معادل كاملمتوسط تعداد نسل( 2311)

 ( این تحقیق است.نسل 32/0نتایج ) نزدیک به

نتایج  .درصد بود 04/1 ي نرهابرا و 54/1 هابراي ماده ،53/1براي همه حیوانات  خونيهممیانگین 

 خونيهمو میانگین  هستندخون درصد از حیوانات هم 11/00 حاصل از این تحقیق نشان داد كه

دست بهدرصد  35/2 براي نرها و 41/2 هاماده خونيهمیانگین م .باشدميدرصد  33/2 هاي این گلهدام

نرهاي كل گلّه و نیز  خونيهممیانگین از  تربیش خونهمي هابراي ماده خونيهممیانگین . آمد

درصد دارند  5/12تر از رگمساوي یا بز خونيهم ،این گله درصد از حیوانات 3/4 بود. تقریباً خونهم
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مركز گردد لذا پیشنهاد مي است.گله  این درهاي خویشاوندي صورت گرفته آمیزش علتبهكه 

 جلوگیري كنند.ها در این دام يي خویشاوندهاآمیزشانجام از مربوطه نژاد اصالح

درصد(،  53/1ي نژادهاي زندي )تر از نتایج منتشر شده برابزرگ 53/1 خونيهممیانگین 

سال یک گله ایستگاه( است  23درصد مربوط به اطالعات  5/3درصد( و مغاني ) 34/3بختیاري )لري

چه (. اگر2313همكاران،  ؛ راشدي ده صحرایي و2312؛ درستكار و همكاران، 2313خواه، )عادلي

؛ 2335هاي نژاد هلند بود )الشیخ، تر از نژادهاي باركي و دورگهگزربراي این نژاد ب خونيهممیانگین 

( اما نسبت به نتایج نژاد دورمر، دورگه، لكسز، سانتا اینز، هیساردال، ساكیز، 2333بارزاک و همكاران، 

؛ ون وایک و 2333؛ مكینون و ناتر، 2333مكاران، تر بود )آختار و هایران بلک و بلوچي پایین

؛ 2311؛ سیهان و همكاران، 2313؛ پدروزا و همكاران، 2313؛ سلواگي و همكاران، 2333همكاران، 

 (.2313؛ میرزامحمدي و همكاران، 2311لو، پور و شیخطهمورث

ند ناشي از توامي خونيهمو میانگین شاخص كامل بودن شجره دلیل تفاوت بین نتایج براي 

ركورگیري و مدیریتي باشد. پایین بودن میزان  هايسامانهتفاوت موجود در بین نژادها، اندازه جمعیت، 

شاخص كامل بودن تواند ناشي از پایین بودن مينسبت به نژادهاي دیگر  گلقرهبراي نژاد  خونيهم

دلیل بسته بودن جمعیت . به، فقدان آمیزش نزدیک و اندازه متفاوت جمعیت در این نژاد باشدشجره

در گله  خونيهممنظور جلوگیري از افزایش ضریب هاي آمیزشي را بهگران باید سیستم، اصالحگلقره

 كنترل كنند.

طور كه هماندهد. را نشان مي خون همو حیوانات  كل گلهبراي  خونيهممیانگین سالیانه  2شكل 

 خونيهمن میانگی 1313تا سال  منظم نبوده است. ونيخهمروند افزایشي میانگین گردد مالحظه مي

ها در نبوده است و در صورت مشخص بودن والدین دام گونهكه در واقع ایندر نظر گرفته شد ر صف

پس از سال  از این مقدار محاسبه خواهد شد. تربیشبسیار  خونيهممقدار  1313هاي قبل از سال

 خونيهم، میانگین 1313. بعد از سال داشته استافزایشي  يروند خونيهممیانگین سالیانه  1313

براي حیوانات  خونيهمنزدیک شده اما میانگین خون حیوانات هم خونيهمبه میانگین  كل گلهبراي 

براي  1312)به استثناي  1332مربوط به سال  خونيهمین میانگین تربیش. است تربیش خونهم

دلیل تواند بهكاهشي داشته كه مي يروند خونيهممیانگین  1332. بعد از سال بود( خونهمجمعیت 

 نژاد باشد.متخصصین اصالحجلوگیري از آمیزش نزدیک توسط 
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 .(□خون )( و جمعيت هم■براي همه جمعيت ) خونیهمميانگين ساليانه  -2شکل 

 

و  14/3ترتیب بهخون  حیوانات گله و نیز حیوانات همكل براي  خونيهممیزان افزایش سالیانه 

برآورد شده براي گوسفند  مقدارباالتر از  خونيهمافزایش سالیانه درصد در سال بود. این میزان  13/3

درصد( بود )درستكار و  2/3برآورد شده براي گوسفند بلوچي )میزان از  تركمدرصد( و  35/3مغاني )

هاي دانماركي و براي نژاد خونيهم (. افزایش سالیانه2311لو، شیخ پور و؛ طهمورث2312همكاران، 

؛ ون وایک و 2331درصد در سال گزارش شده است )نوربرگ و سورنسون،  53/1و  1ترتیب دورمر به

 (.2333همكاران، 

 خونهمهاي مختلف براي گروهمورد بررسي صفات  طاي استانداردخحداقل مربعات و  میانگین

تفاوت میانگین حداقل مربعات صفات وزن مورد بررسي در سه  .داده شده استنشان  3در جدول 

P) بود دارمعني خونيهمگروه  /0 صفات به  سوم در همه گروه در. میانگین حداقل مربعات (05

میانگین حداقل دو صفت در این از دو گروه دیگر بود.  تركمسالگي یکوزن استثناي وزن تولد و 

كه شاید در مورد وزن تولد  اول( بود گروهخون )تر از حیوانات غیر همسوم بزرگ روهگمربعات در 

نات اوحی میانچه تفاوت  اگر براي وزن تولد دانست. خونيهمناشي از  رويپسبتوان علت را نبود 

 نبود دارمعني شیرگیرياز بل و بعد در صفات افزایش وزن ق خونيهمهاي مختلف متعلق به گروه

(P /0 بت به ي نستركمش وزن قبل و بعد شیرگیري افزای، باال خونيهمي با یهامیش اما بره (05

ماهگي نژاد لكسز نتایج مشابهي  3براي وزن تولد و وزن در سن  .نشان دادندها گروههاي سایر بره

 (.2313گزارش شده است )سلواگي و همكاران، 
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.خونیهمهاي مختلف مربعات )خطاي استاندارد( براي صفات مختلف در گروه ميانگين حداقل -1جدول   

 صفت            
 خونيهم

 13از  تربیش 13بین صفر و  صفر

 a130/3±030/3 b130/3±033/3 b155/3±13/3 وزن تولد

 a530/3±341/13 b533/3±333/13 b315/3±021/13 ماهگي 3وزن 

 a033/3±335/23 b031/3±521/23 ab1±113/23 ماهگي 0وزن 

 a303/3±111/31 b301/3±313/33 b213/1±231/31 ماهگي 3وزن 

 a320/3±033/44 311/3±133/45 ab321/1±331/44 ماهگي 12وزن 

 a334/3±111/3 a335/3±112/3 a331/3±101/3 افزایش وزن قبل از شیرگیري

 a333/3±333/3 a333/3±331/3 a334/3±335/3 افزایش وزن بعد از شیرگیري

از نظر آماري در سطح اند، اثر كه با حروف متفاوت مشخص شده اختالف بین میانگین حداقل مربعات سطوح مختلف هر
 باشند.دار ميدرصد معني 5تر از احتمال كوچک

 

نیز و  كل گله مادر و حیوان براي خونيهمدرصد  1 افزایشضرایب تابعیت صفات مختلف از 
نشان  5و  4ترتیب در جداول درصد به 35باالتر از خص تكمیل بودن شجره شابا  خونهمحیوانات 

 12و  3، 0، 3د، حیوان براي وزن تول خونيهمافزایش درصد  1یب تابعیت براي اضر داده شده است.
، -113/3، -103/3، -111/3، -333/3، -335/3ترتیب شیرگیري بهاز ماهگي، افزایش وزن قبل و بعد 

از و افزایش وزن بعد  ماهگي 0 سنین دربدن ضرایب تابعیت وزن  .كیلوگرم بود -3335/3و  -3334/3
P) گیريشیر /0 P) ماهگي 12و  3و براي وزن  (05 /0 ناشي از  رويپس بودند. دارمعني( 01
به استثناي وزن  د بررسيموربراي صفات  مادر خونيهمافزایش درصد  1 هربه ازاي  خونيهم
 د. بو دارمعنيپایین و غیر سالگيیک

 

 .خونی حيوان و مادردرصد افزایش هم 1ضرایب تابعيت براي صفات مختلف به ازاي  -4جدول 

 صفت
 مادر حیوان

 سطح احتمال ضریب تابعیت سطح احتمال ضریب تابعیت
 33/3 33/3 123/3 -335/3±3313/3 وزن تولد

 132/3 -35/3±10/3 134/3 -333/3±3312/3 ماهگي 3وزن 
 41/3 -314/3±321/3 333/3 -111/3±311/3* ماهگي 0وزن 
 131/3 -342/3±324/3 335/3 -103/3±321/3** ماهگي 3وزن 
 333/3 -355/3±320/3* 3331/3 -11/3±322/3** ماهگي 12وزن 

 335/3 -3330/3±3332/3 112/3 -3334/3±3331/3 افزایش وزن قبل از شیرگیري
 33/3 33/3 35/3 -3335/3±3331/3* افزایش وزن بعد از شیرگیري

 .درصد 1 تر ازكم دار در سطح احتمالمعني **درصد؛  5 تر ازكم دار در سطح احتمالمعني *
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حیوان باالتر از نژاد  خونيهمدرصد افزایش  1كیلوگرم براي وزن تولد به ازاي  335/3كاهش 

؛ ون 2333از گزارشات سایرین بود )مكینون و ناتر،  تركمو ( 2333مكاران، هیساردال )آختار و ه

؛ پدروزا و همكاران، 2313؛ سلواگي و همكاران، 2333؛ بارزاک و همكاران، 2333وایک و همكاران، 

(. 2313؛ میرزامحمدي و همكاران، 2312؛ درستكار و همكاران، 2311؛ سیهان و همكاران، 2313

گرم گزارش كرد كه  5وزن تولد گوسفند زندي را براي  خونيهمناشي از  رويپس (1333عادلیخواه )

مادر هیچ تأثیري بر وزن تولد نداشت كه با نتایج  خونيهممشابه برآوردهاي این تحقیق است. 

 .(2333؛ ون وایک و همكاران، 2335، ؛ الشیخ2333تحقیقات دیگر مطابقت ندارد )مكینون و ناتر، 

مادر در نژادهاي دورمر  خونيهمدرصد افزایش  1بر وزن تولد به ازاي هر  خونيهماز  ناشي رويپس

)نوربرگ و سورنسون، كیلوگرم گزارش شده است  –333/3و  330/3ترتیب ي دورگ بههاو گله

 1ماهگي در نژادهاي دورمر و باركي به ازاي  3كاهش وزن  (.2333؛ ون وایک و همكاران، 2331

؛ ون وایک و 2335كیلوگرم گزارش شده است )الشیخ،  341/3و  333/3مادر  خونيهمدرصد 

ماهگي  3. گزارشات براي وزن كیلوگرم براي این تحقیق بود –35/3از  تركم( كه 2333همكاران، 

باالتر از نتایج این تحقیق است )مكینون و ناتر،  (-11/3بختیاري )و لري (-331/3هاي دورگه )نژاد

 1به ازاي هر  خونيهمناشي از  رويپس(. برآوردهاي 2313صحرایي و همكاران،  ؛ راشدي ده2333

( و 2333عادلیخواه )(، 2313حیوان مطابق با نتایج سلواگي و همكاران ) خونيهمدرصد افزایش 

( و سیهان 2335(، الشیخ )2333و باالتر از نتایج آختار و همكاران ) (2313میرزامحمدي و همكاران )

(، پدروزا و 2333(، ون وایک و همكاران )2333از نتایج مكینون و ناتر ) تركم( و 2311ن )و همكارا

براي  خونيهمناشي از  رويپس( بود. نتایج براي 2312( و درستكار و همكاران )2313همكاران )

غاني و ( و باالتر از نژادهاي م2313)پدروزا و همكاران،  اینز ار نژاد سانتا تركمماهگي  0صفت وزن 

 خونيهمناشي از  رويپس. (2333؛ آختار و همكاران، 2312هیساردال بود )درستكار و همكاران، 

حیوان متفاوت از نتایج آختار  خونيهمدرصد  1سالگي به ازاي  ماهگي و وزن یک 3براي صفت وزن 

 ( بود.2313( و راشدي ده صحرایي و همكاران )2312(، درستكار و همكاران )2333و همكاران )

از نتایج این  تركمحیوان براي گوسفند زندي  خونيهمناشي از  رويپس( براي 2333نتایج عادلیخواه )

 -342/3از  تربیش( -353/3مادر براي گوسفند زندي ) خونيهمناشي از  رويپستحقیق بوده اما 

درصد  1راي سالگي ب و یک 3براي وزن  113/3و  103/3كاهش  كیلوگرم براي این تحقیق است.

Pدار بود )حیوان معني خونيهمافزایش  /0 سالگي  3مادر براي وزن  خونيهم(. اما براي افزایش 01
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سالگي نداشت. این نتایج متفاوت با نتایج  3وزن براي  داريسالگي پایین است و تفاوت معني و یک

بختیاري ( براي گوسفند زندي و لري2313)( و راشدي ده صحرایي و همكاران 1333عادلیخواه )

 1براي افزایش وزن قبل از شیرگیري و افزایش وزن بعد شیرگیري به ازاي  خونيهم رويپساست. 

بر افزایش وزن قبل از شیرگیري براي گوسفند  خونيهمحیوان منفي بود. اثرات  خونيهمدرصد 

براي این صفات در  خونيهم رويپس(. 1332نیا، تقيفر و مبلوچي مثبت گزارش شده است )فرهنگ

ناشي از  رويپس(. 2333نژاد هیساردال متفاوت از این نتایج گزارش شده است )آختار و همكاران، 

ترتیب منفي و مثبت گزارش براي افزایش وزن قبل و بعد از شیرگیري براي بزهاي بیتال به خونيهم

 (.2331شده است )سجادخان و همكاران، 

باالتر از  خونيهمناشي از  رويپسدرصد،  35شاخص تكمیل بودن شجره باالي یواناتي با براي ح

ماهگي و افزایش وزن قبل  3این اثرات به استثناي وزن تولد،  .دبوكل گله  خونيهمناشي از  رويپس

ي از ناش رويپسمیزان كم توان ادعا نمود كه برآورد شدن این ميبردار بود. بنااز شیرگیري معني

ماهگي و افزایش وزن قبل از شیرگیري در این نژاد ناشي از گم  3روي صفات وزن تولد،  خونيهم

 دار بر این صفات است.شدن ركوردهاي شجره نبوده است بلكه ناشي از فقدان اثر منفي معني

 
ادر براي حيوانات خونی حيوان و مدرصد افزایش هم 1ضرایب تابعيت براي صفات مختلف به ازاي تغيير  -5جدول 

 .درصد 15با شاخص کامل بودن شجره باالتر از 

 صفت
 مادر حیوان

 سطح احتمال ضریب تابعیت سطح احتمال ضریب تابعیت

 352/3 -331/3±332/3 33/3 -333/3±332/3 وزن تولد

 132/3 -354/3±321/3 122/3 -343/3±322/3 ماهگي 3وزن 

 312/3 -353/3±31/3 333/3 -151/3±355/3* ماهگي 0وزن 

 10/3 -351/3±323/3 340/3 -143/3±323/3* ماهگي 3وزن 

 300/3 -353/3±332/3 3331/3 -131/3±323/3** ماهگي 12وزن 

 335/3 -3330/3±3332/3 131/3 -3335/3±3332/3 افزایش وزن قبل از شیرگیري

 533/3 -3331/3±3331/3 35/3 -3335/3±3331/3* افزایش وزن بعد از شیرگیري
 .درصد 1 تر ازكم دار در سطح احتمالمعني **درصد؛  5 تر ازكم دار در سطح احتمالمعني *
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براي سطوح را حیوان  خونيهمدرصد  1 به ازاي تغییرضرایب تابعیت صفات مختلف  0جدول 

 رويپسشود طور كه مشاهده ميهماندهد. نشان مي اثر متقابل جنس و نوع تولدجنس، نوع تولد و 

 هااز تک قلو تربیشماهگي  3و  0در تمامي صفات به استثناي وزن  هاقلو براي چند خونيهمناشي از 

ماهگي و افزایش وزن قبل از شیرگیري  0و  3وزن تولد،  ها برايچند قلو دراست. ضرایب تابعیت 

ناشي از  رويپس كهبا وجود ایناست.  دارمعنيیب تابعیت نوع تولد نیست اما براي سایر ضرا دارمعني

ماهگي( اما تفاوت  3و  0است )به استثناي وزن  تربیش هانسبت به تک قلو چند قلوهادر  خونيهم

صفات وزن  خونيهمناشي از  رويپسنیست.  دارمعني هادر تک قلو و چند قلوبین ضرایب تابعیت 

ت بعد از شیرگیري و (. براي صفا0از نرها است )جدول  تربیشها در مادهماهگي  3تولد، وزن 

تفاوت ضرایب  است. تربیشبراي نرها  خونيهمناشي از  رويپسقبل از شیرگیري افزایش وزن 

سالگي و افزایش وزن قبل صفات وزن یک خونيهمناشي از  رويپسبراي  هانرها و مادهتابعیت بین 

P) دارمعنياز شیرگیري  /0 ین تربیش، قلو هاي ماده چندبرهنیست.  دارمعنيت و براي بقیه صفا( 05

 0وزن ها دارند )به استثناي نسبت به سایر برهمرتبط با رشد را براي صفات  خونيهمناشي از  رويپس

در  سالگيیکبراي وزن  خونيهمناشي از  رويپسبعد از شیرگیري(. قبل و افزایش وزن ماهگي و 

( كه خونيهمدرصد  1گرم افزایش به ازاي افزایش  55د شد )قلو مثبت برآور گروه نرهاي چند

برآورد صحیح براي این گروه باشد كه باعث عدم تواند ناشي از تعداد كم حیوان این مي. نبود دارمعني

وزن تولد بین چهار گروه اثر متقابل از  خونيهمناشي از  رويپستفاوت بین  در این گروه شده است.

ش وزن بعد از شیرگیري، گروه ماهگي و افزای 3نیست. براي صفات وزن  اردمعنيلحاظ آماري 

P)د ندار دارمعنيها تفاوت قلو نسبت به بقیه گروه هاي چندماده /0 ناشي از  رويپس. (05

حاظ از لو تربیش ،هاي تک قلوهاي چند قلو نسبت به نر ومادهماهگي نر و ماده 0وزن در  خونيهم

P) است دارمعنيآماري این تفاوت  /0 از لحاظ  يدارمعنيگروه نرهاي چند قلو تفاوت . (05

P) ها دارندماهگي نسبت به سایر گروه 3صفت  خونيهمناشي از  رويپس /0 . براي صفت (05

هاي نرهاي چند قلو و نرهاي تک قلو با گروههاي چند قلو و بین ماده دارمعنيسالگي تفاوت یک

صفت افزایش وزن قبل از  خونيهمناشي از  رويپست براي یهاي تک قلو دیده شد. ضرایب تابعماده

ن نرهاي تک قلو و گروه دوم نیست اما بی دارمعنيهاي چند قلو تک قلو و ماده شیرگیري بین گروه نر

P) است دارمعنيقلو( تفاوت سوم )نرهاي چند قلو( وهاي تک)ماده /0  رويپسمتفاوت بودن  .(05
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در رابطه با صفات  سناشي از تفاوت هورموني دو جن تواندميها ماده براي نرها و خونيهمناشي از 

 مرتبط با رشد باشد.

 

اساس  بر لگقرهند در گوسف خونيهمگیري كرد كه متوسط نتیجهچنین توان طور كلي ميبه

 .است پایین ورهادر سایر كشسایر نژادها گزارشات شده در این تحقیق نسبت به  تحلیلهاي داده

تواند  ميدر گله ایستگاه سرخس  هاي جور شده()آمیزش آمیزشي طراحي شده هايسامانهاستفاده از 

وجه به پایین بودن با ت. باشد براي این نژاد پاییندر سطح  خونيهمبراي حفظ آمیزشي  روش متناوب

. اهتمام ورزد شجره ترثبت دقیقبه مركز اصالح نژاد شود این پیشنهاد ميشاخص كامل بودن شجره، 

از برخي  روي خونيهم دارمعني دست آمده از اثراتهو نتایج ب خونيهم نامطلوب به اثرات عنایتبا 

هاي نزدیک در گله است از آمیزشماهگي و افزایش وزن بعد شیرگیري( بهتر  12و  3، 0صفات )وزن 

هاي هاي جفت شده از جمله آمیزشگیري از آمیزشاین مركز به بهرهبهتر است  جلوگیري شود.

 ها جلوگیري كند.در گله خونيهمتباري از افزایش جبراني یا آمیزش براساس حداقل هم
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هاي این تحقیق نهایت ظور تأمین دادهمنگل سرخس بهنژاد گوسفند قرهنویسندگان از مركز اصالح
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Abstract 1 

In this study, inbreeding coefficients and effect of inbreeding depression on 

growth traits were estimated using pedigree and body weight records of Karakul 

sheep kept (over a period of 24 years (1984-2008)) at the breeding station in 

Sarakhs, Razavi Khorasan, Iran. Inbreeding coefficients for all animals were 
estimated using Van Raden algorithm due to low pedigree completeness index. 

Inbreeding depressions on growth traits were estimated as the regression of body 

weight in different age, average daily gains in pre-weaning and post-weaning on 
animal and dam’s estimated inbreeding coefficients as co-variables. The mean of 

inbreeding for all animals, females and males were 1.59, 1.64 and 1.54 percent, 

respectively. Inbreeding depression per 1 percent increasing of individual 
inbreeding for birth, 3,6,9 and 12 month weight and average daily gains in pre-

weaning and post-weaning was -0.005, -0.039, -0.117, -0.168, -0.17,-0.0004 and -

0.0005 Kg, respectively. Inbreeding depression per 1 percent increasing of dam 

inbreeding for these traits was 0, -0.050, -0.014,-0.042, -0.055, -0.0006 and 0 kg, 
respectively. Estimated inbreeding coefficients for this breed showed high degree 

of close mating in this herd and due to the significant effect of inbreeding on some 

growth traits it is suggested that this breeding station should use a breeding plan to 
avoid mating of close relative animals and will use from assortative and 

compensatory mating. 

Keywords: Animal model, Growth traits, Inbreeding, Karakul sheep 
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