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خونی بر صفات رشد در گوسفند بلوچیپسروي ناشی از هماثر بررسی 

2قاسم متقی نیاو1همایون فرهنگ فر

چکیده
سال 31که طی ) ماده5807نر و 6030(برّه بلوچی 11837در پژوهش حاضر از رکوردهاي وزن 

آوري شده بود، براي بررسی روند همآباد مشهد جمعنژاد عباسدر ایستگاه اصالح"1387تا 1357"
امل اوزان تولّد، صفات مورد مطالعه ش. دشخونی و اثر آن بر صفات رشد قبل از شیرگیري استفاده 

خونی حیوانات با استفاده از ضریب هم. بوده استشیرگیري و افزایش وزن روزانه از تولّد تا شیرگیري 
و SASافزارنرمMIXEDها توسط یک مدل خطی و با استفاده از رویهمحاسبه و آنالیز دادهCFCافزار نرم

) 21/75(%رأس 8903هاي داراي رکورد، از کل برّه. رفتکرامر انجام گ-ها با آزمون توکیمقایسه میانگین
خون به ترتیبخونی براي کل حیوانات و حیوانات هممعیار ضریب هممیانگین و انحراف . بودندخون هم

خونی به ترتیب صفر و حداقل و حداکثر ضریب هم. برآورد شددرصد22/4±02/4و 17/3±94/3برابر با
هاي نر و ماده در کل جمعیت به ترتیب خونی براي برّهمیانگین ضریب هم. باشددرصد می23/33
درصد و براي 19/4±0695/4و 24/4±99/3خون درصد و در جمعیت هم14/3±95/3و 92/3±20/3
خون درصد و در جمعیت هم32/3±00/4و 07/3±89/3هاي تک قلو و دو قلو در کل جمعیت برّه
هاي نر تک قلو و ماده تک قلو دار بر برّهخونی، اثر منفی و معنیهم. درصد بود30/4±06/4و 99/3±15/4

هاي نر دو قلو براي وزن تولّد دار بر برّهبراي صفات وزن تولّد، شیرگیري و افزایش وزن روزانه و اثر معنی
خون به ترتیب همخونی براي کل حیوانات و حیواناتروند تغییرات ساالنه ضریب هم). >05/0P(داشت 

).>0001/0P(بوددار درصد و معنی022/0±006/0و 004/0±117/0

صفات رشد، گوسفند بلوچیمدل خطی، خونی، هم: کلیديواژه هاي

مقدمه
ا افراد داراي جد یانخویشاوندآمیزش
تعریف) خویش آمیزي(خونی مشترك هم

از آنجا که ضریب ). 16،21، 2(شود می
خونی به عنوان انحراف از مقدار مورد هم

جامعه با آمیزش کامالً (انتظار جامعه پایه 
بنابراین مقدار آن شود، تعریف می) تصادفی

حالتی که در هیچ جایگاه (تواند از صفر می
ژنی، مشابهت به خاطر سلف مشترك وجود 

هاي حالتی که در تمام جایگاه(تا یک ) ندارد

)hfarhangfar@birjand.ac.ir: ولومسنویسنده(،دانشیار دانشگاه بیرجند-1
دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه بیرجند-2
4/11/91: پذیرشتاریخ7/3/91: دریافتتاریخ

ساريطبیعیمنابعوکشاورزيعلومدانشگاه
دامیتولیداتپژوهشهاي
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) ژنی، به خاطر سلف مشترك مشابه هستند
بهايمزرعهحیواناتدر پرورش. تغییر کند

هايایستگاهدرکوچکوبستههايگلّهصورت
مشکالتوخونیهمایجاداحتمالقاتیتحقی

هاي ظهور آلل).11(دارد وجودآنناشی از
مغلوب نامطلوب، تغییر فراوانی ژنوتیپی، 
کاهش واریانس ژنتیکی داخل یک الین یا 
خانواده و افزایش واریانس ژنتیکی بین 

خونی بر توانایی ها، اثر همها یا الینخانواده
یا پسروي عملکرد صفات و درجه کاهشارثی، 

،2(هستندخونی شایستگی فرد از آثار هم
برخی عوامل از قبیل آمیزش حیوانات ). 18

زمان شروع ثبت (خویشاوند، جمعیت پایه 
، تعداد سلف مشترك، اندازه مؤثر )شجره

هاي جمعیت، فاصله نسلی، انتخاب، روش
جدید تولید مثلی از قبیل انتقال جنین و 

در تغییرتواند وري درون آزمایشگاهی میبار
).2(خونی در جامعه تأثیرگذار باشد هم

هاي انتخاب که براي بهبود معموالً برنامه
ژنتیکی صفات اقتصادي طراحی 

خونی همراه است ولی شوند با افزایش هممی
نژادي تالش اصالحهايبرنامهدر بیشتر

یتجمعدرخونیهمافزایشد ازشومی
خونی در هر چند افزایش همجلوگیري شود،

ک الین خالص اجتناب ناپذیر است یایجاد 
خونی بههمکهدهندمینشاننتایج). 3(

آسیببقاءوسالمتی، باروريتولید،رشد،
یرــاخايــهالـسدر). 26، 12(د ــرسانیـم

حیواناتدرخونیهماثررويزیاديمطالعات
خونی اثر منفی برهم.استانجام شدهاهلی

صفت وزن پشم گوسفندان نر دو قلو و ماده دو 
داشته است به طوري که افزایش هر یک قلو 

خونی در گوسفندان درصد به ضریب هم
86/2ب کاهش وزن پشم به مقدار بلوچی، سب

دوهاي نر دو قلو و مادةگرمی در برّه62/6و 
در بررسی انجام شده بر). 19(قلو شده است 

گرمی 7وزن تولّد گوسفندان لوهی، کاهش 
گرمی وزن شیرگیري 69وزن تولّد و کاهش 

در چهار ماهگی با افزایش یک درصد ضریب 
با افزایش ). 1(خونی گزارش شده است هم

3/5خونی، کاهش یک درصد ضریب هم
گرمی وزن تولّد گوسفندان ساردي و بنی 

گرمی وزن 2/83و 9/46گوئیل و کاهش 
یري به ترتیب در نژاد ساردي و بنی گل شیرگ

صفات وزن و بخصوص ). 6(گزارش شده است 
صفات رشد قبل از شیرگیري جز صفات مهم و 
اقتصادي در نشخوارکنندگان کوچک از جمله 

اهمیت صفات وزن قبل از ). 24(گوسفند است 
هاي اقتصادي از شیرگیري در افزایش موفقیت

کشتار است هنگام جمله در افزایش وزن به
هدف از انجام این پژوهش، بررسی روند ). 9(

خونی و اثر آن بر برخی صفات رشد هم
آباد نژاد عباسگوسفند بلوچی ایستگاه اصالح

.بودمشهد 

هامواد و روش
برّه 11837از رکوردهاي اخیرپژوهشدر 

3694قوچ و 300بلوچی حاصل از  تولّد 
از دو ) 1387تا 1357(سال 31میش که طی 

آباد مشهد نژاد عباسگلّه ایستگاه اصالح
آوري شده بود، براي بررسی روند جمع

خونی و اثر آن بر صفات رشد قبل از هم
شیرگیري گوسفندان بلوچی مورد استفاده قرار 

و 9008به ترتیب 2و 1هاي گلّه برّه. فتگر
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هاي تک و برّه) درصد90/23و 10/76(2829
28/42و 72/57(5005و 6832قلو و دو قلو 

و 6030ه به ترتیب هاي نر و مادو برّه) درصد
. رأس بودند) درصد06/49و 94/50(5807

11837(صفات مورد مطالعه شامل اوزان تولّد 
و افزایش ) رکورد11837(، شیرگیري )رکورد

11837(وزن روزانه از تولّد تا شیرگیري 
هاي آذر، ها در ماهتولّد برّه. باشندمی) رکورد

. ددي، بهمن، اسفند و فروردین و خرداد بو
خونی از نرم افزار ضرایب هممحاسبهبراي

CFC)22 ( براي بررسی اثر . دشاستفاده

ها با استفاده از یک خونی بر وزن بدن، دادههم
و مقایسه آماري ) MIXEDرویه (مدل خطی 

کرامر و با -ها با آزمون توکیمیانگین
نسخه ) SAS)23افزار آماري کارگیري نرمه ب

در مدل .قرار گرفتو تحلیل تجزیهمورد 1/9
و ماه ) سطح31(هاي سال تولّد مزبور، سازه

2(تیپ تولّد ،)سطح2(، جنس )سطح6(تولّد 
سن زایش مادر، و متغیرهاي همراه ، )سطح

خونیکشی، ضریب همسن برّه در هنگام وزن
مورد استفاده مدل.پدر گنجانده شدثابتو اثر 

:بوده استبه صورت زیر 

ijklmnoijklmnoijklmnoijklmnoijklmnoijklmno

lmjljmnmlkjiijklmn

esexlsFqdagedagewagebw

sexlssexbylsbysirelssexbmybherdy





)*(

)*()*()*(

μ = ،میانگینherdi = ،گلّهybj =تولّد،سالbmk =،ماه تولّدsexl = ،جنسlsm =  ،تیپ تولّـدbwijklmno =   متغیـر کمکـی
چون پدران، یک نمونه (اثر تصادفی پدر برّه = sirenسن شیرگیري، متغیر کمکی خطی = wageijklmnoتولّد، وزنخطی 

تـوان دوم سـن   متغیر کمکی = qdageijklmnoسن زایش مادر، = dageijklmno، )تصادفی از جمعیت تحت مطالعه هستند
تولّـد، اثـر متقابـل سـال تولّـد بـا تیـپ      = jm(by*ls)، )براي در نظر گرفتن تغییرات غیر خطـی سـن مـادر   (زایش مادر 
(by*sex)jl =اثر متقابل سال تولّد با جنس،(ls*sex)lm =   ،اثر متقابل جنس بـا تیـپ تولّـدF(ls*sex)ijklmno  ضـریب هـم

اثر خطا= eijklmno، در داخل گروه هاي ترکیبی تیپ تولد و جنسخونی

استفاده براي صفت در مدل آماري مورد 
ها، متغیر کمکی سن هنگام وزن وزن تولّد برّه

کشی برّه و همچنین سن شیرگیري براي 
صفات وزن شیرگیري و افزایش وزن به کار 

مقایسه میانگین حداقل مربعات وزن بدن . رفت
بین سطوح مختلف جنس و تیپ تولّد با 

). 23(کرامر انجام شد - استفاده از آزمون توکی
خونی بین ایسه میانگین ضریب همبراي مق

سطوح مختلف جنس و یا تیپ تولّد، از آزمون 
) 29) (هاي مستقلبراي نمونه(تی استیودنت 

. دشاستفاده 18نسخه SPSSافزار آمارينرم
خونی، از روند تغییرات ساالنه ضریب هم

ها و خونی بر سال تولّد برّهتابعیت ضریب هم
.شدمحاسبه SPSSافزار آماري با  نرم

نتایج و بحث
نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثرات 
ثابت سال تولد، ماه تولد، اثر متقابل سال و 

خونی و تیپ تولّد برّه و متغیرهاي همراه هم
و توان دوم سن زایش مادر از نظر یاثر خطّ
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عالوه بر ). >01/0P(دار هستند آماري معنی
هاي گلّه، اثر متقابل بین هاي فوق، سازهسازه

جنس و تیپ تولّد، متغیرهاي همراه وزن تولّد 
دار بر صفات وزنو سن شیرگیري اثر معنی

شتندشیرگیري و افزایش وزن روزانه دا
)01/0P< .( ،اثر ثابت قوچ براي صفات تولّد

شیرگیري و افزایش وزن روزانه به ترتیب 
و ) 10/69±9/342(، )31/1±89/5(
د که شگرم برآورد ) 76/7±68/37(

کمترین و ). >0001/0P(دار بودند معنی
ها متعلّق به بیشترین میانگین وزن تولّد برّه

و 70/3با مقادیر 1363و 1368هاي سال
کیلوگرم، براي صفت وزن شیرگیري 50/4

با مقادیر 1379و 1378هاي متعلّق به سال
کیلوگرم و براي صفت00/27و 40/19

1378هاي ن روزانه متعلّق به سالافزایش وز
گرم بود 6/248و 6/159با مقادیر 1379و 

که نشان دهنده روند مثبت تغییرات در صفات 
میانگین حداقل 1در جدول . باشدمزبور می

هاي بدن به تفکیک جنس و تیپ مربعات وزن
.تولّد آورده شده است

میانگین حداقل مربعات صفات وزن تولّد، شیرگیري و افزایش وزن روزانه- 1جدول 
تیپ تولّدجنسصفت وزن

دوقلوتک قلومادهنر
55/3±33/403/0±81/3098/0±07/4098/0±098/0*)کیلوگرم(وزن تولّد 

64/21±62/23587/0±01/22584/0±25/2358/0±58/0)کیلوگرم(وزن شیرگیري 
20/185±29/20732/6±57/18932/6±92/20233/6±33/6)گرم(وزن روزانه افزایش

معیارنحرافا: *

هاي نر در برّه، رودهمچنان که انتظار می
هاي تک قلو در هاي ماده و برّهمقایسه با برّه
هاي دو قلو از وزن بیشتري در مقایسه با برّه

تمامی صفات برخوردار بودند که با نتایج 
بلک مطابقت گزارش شده در گوسفند ایران

کرامر -نتایج حاصل از آزمون توکی). 20(رددا
میانگین مربعات سطوح مختلف ،نشان داد

تک قلو و دو (و تیپ تولّد ) نر و ماده(جنس 
علت ). >0001/0P(د ندار دارتفاوت معنی) قلو

دار شدن اثر جنس بر صفات مورد معنی
هاي فیزیولوژیک دو جنس، اثر مطالعه، تفاوت

هاي هاي جنسی و وجود تفاوتهورمون
باشد که هاي نر و ماده میژنتیکی بین دام

باال . دشوتر حیوانات نر میسبب رشد سریع

بودن وزن بدن در هنگام تولّد و رشد روزانه 
دار شدن اثر جنس مؤثر معنیهاي نر نیز دربرّه

قلو و دو هاي تکتفاوت وزن تولّد برّه). 25(بود 
شرایط محیطی تواند تا حدودي بهقلو می

تعداد . )25(داخل رحم مربوط باشد
هاي خونی تغذیه هاي جفت، مویرگکوتیلدون

ها قرار گرفته کننده که جنین در میان آن
جنین و تعداداندازياست، تحت تأثیر تخمک

باشد و با افزایش تعداد جنین تعداد می
ها هاي مربوط به هر یک از جنینکوتلیدون

ها محدودتر کاهش یافته و در نتیجه تغذیه آن
). 25(شود می

خونی همضریبآمار توصیفی مربوط به
خون به همکل حیوانات و حیوانات) درصد(
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.استداده شدهنشان 2تفکیک جنس و تیپ تولّد در جدول 

خونهمحیواناتوحیواناتدر کل) درصد(خونی هممیانگین ضریب- 2جدول 
خونجمعیت همکل جمعیتبرّه

میانگینتعدادمیانگینتعداد
24/4±20/3455199/3±92/3*6030نر

19/4±14/3435206/4±580795/3ماده
15/4±07/3504899/3±683289/3قلوتک

30/4±32/3385506/4±550500/4دو قلو
22/4±17/3890302/4±1183794/3کل

معیارانحراف:*

نشان آزمون آماري تی استیودنتنتایج
دار بین میانگین ضریب که اختالف معنیداد
جمعیتهاي نر و ماده در کل برّهخونی هم

24/4(خون همجمعیتو در ) 14/3و 20/3(
بین میانگین ضریب همچنین) 19/4و 
هاي تک قلو و دو قلو در کل برّهخونی هم

ولی در ،)>001/0P(شتوجود داجمعیت
دار آماري بین تفاوت معنی،خونهمجمعیت

هاي تک قلو و دوبرّهخونی میانگین ضریب هم
تواند ناشی از آن باشد نداشت که میقلو وجود 

هاي تک یا دو قلو از یک پدر و مادر برّهکه 
بیضربرآورد3در جدول . شوندمیتولّدم

خونی همبیضرحسببربدنوزنتیتابع
آمده تولّدبراي سطوح ترکیبی جنس و تیپ 

.است

براي ترکیب جنس و تیپ تولّد) گرم بر درصد(خونی برآورد تابعیت وزن بدن از ضریب هم- 3جدول 
افزایش وزن روزانهوزن شیرگیريوزن تولّداثر ترکیبی

ضریب 
تابعیت

سطح 
معنی دار

ضریب
تابعیت

سطح 
معنی دار

ضریب 
تابعیت

سطح 
معنی دار

0355/0- 35/0±0234/017/0-96/34±0059/042/15-74/6±45/2*نر× تک قلو
0055/0- 49/0±0019/018/0-72/50±0186/029/16- 08/6±58/2ماده× تک قلو

3524/0- 19/0±1842/020/0-57/24±0481/050/18- 69/5±88/2نر× دوقلو
9481/0- 01/0±7633/019/0- 25/5±7149/044/17- 99/0±73/2ماده× دو قلو

انحراف معیار:*

صفات بردار خونی اثر منفی و معنیهم
وزن تولّد، شیرگیري و افزایش وزن روزانه 

اثر همچنین هاي نر تک قلو و ماده دو قلو و برّه
وزن هاي نر دو قلو براي صفتدار در برّهمعنی

اما سایر صفات را تحت تأثیر قرار ،تولّد داشت

خونی برّه، افزایش یک درصد ضریب هم. نداد
گرم وزن تولّد 69/5و 08/6، 74/6کاهش با 

هاي نر تک قلو، ماده تک قلو و در برّهبه ترتیب 
از گرم وزن 72/50و 96/34نر دو قلو، کاهش 
قلو هاي نر تک قلو و ماده تکشیرگیري در برّه
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گرم افزایش وزن روزانه 49/0و 35/0و کاهش 
همراه هاي نر تک قلو و ماده تک قلو در برّه

هاي دار آماري در برّهخونی اثر معنیهم. بود
ماده دو قلو در هیچ یک از صفات مورد بررسی 

هاي نر دو قلو براي صفات وزن و در برّه
وزن . شیرگیري و افزایش وزن روزانه نداشت

هاي هاي نر تک قلو در مقایسه با برّهبرّهتولّد
ماده تک قلو و نر دو قلو بیشتر تحت تأثیر افت 

خونی قرار گرفت ولی در صفات ناشی از هم
هاي وزن شیرگیري و افزایش وزن روزانه، برّه

هاي نر تک قلو ماده تک قلو در مقایسه با برّه
خونی قرار بیشتر تحت تأثیر افت ناشی از هم

ناشی از تفاوت می تواند تند که احتماالً گرف
هورمونی دو جنس در رابطه با صفات رشد  

دهد فزون بر آن، نتایج حاصله نشان می.باشد
خونی بر صفات رشد با سن و جنس که اثر هم

بنابراین، میزان کاهش . حیوان تغییرات دارد
عملکرد در هر یک از دو جنس در هر مقطع 

متفاوت خواهد ) شیرگیرينظیر سن (زمانی 
.بود

دار آماري بر صفات خونی اثر معنیهم
وزن شیرگیري، شش، نه و دوازده ماهگی 

دار آماري بر هاي نر دو قلو و اثر معنیبرّه
هاي ماده وزن تولّد و نه ماهگی در برّهاتصف

طوري که با ه ب،بلک داشتدو قلو نژاد ایران
خونی د به ضریب همافزایش هر یک درص

کاهش وزن شیرگیري، شش، نه و دوازده 
و 1/123، 4/105، 68/51ترتیب ماهگی به 

هاي نر دو قلو و سبب برّهگرم در 2/126
گرم در 44/5کاهش وزن تولّد به مقدار 

هاي ماده دو قلو و کاهش وزن نه ماهگی به برّه
هاي ماده دو قلو گرم در برّه5/145مقدار 

گرمی وزن 291و 7کاهش ). 20(ستداشته ا
تولّد و شیرگیري با افزایش یک درصد ضریب 

). 8(هاي مغانی گزارش شد برّهخونی برايهم
هاي ساکیز خونی بر وزن تولّد برّههمتابعیت

ولی اثر هم،دار گزارش شدگرم و معنی-5/24
). 7(دار نبود خونی بر وزن شیرگیري معنی

نی بر وزن تولّد و شیرگیري خوهمتابعیت
گرم گزارش - 48و -10گوسفندان مظفرنگري 

گرمی وزن تولّد با 51کاهش ). 17(ندشد
خونی گزارش افزایش یک درصد ضریب هم

شد ولی بر وزن شیرگیري و افزایش وزن 
). 14(دار نبود روزانه در گوسفندان تالی معنی

اوزان تولّد، شیرگیري، شش تابعیتضریب 
سالگی از ضریب همی، نه ماهگی و یکماهگ

نژاد خجیر خونی در نژاد زندي ایستگاه اصالح
و -8/84، -97، -8/29، - 42/8به ترتیب 

تابعیتضریب ). 2(ندگرم گزارش شد-2/107
خونی در وزن تولّد و شیرگیري از هم

ازايبهگرم-15و -13گوسفندان مرینو مصر
). 4(شدگزارشخونی همدرصدیکافزایش
گرمی وزن تولّد و شیرگیري در 10و 8کاهش 

گوسفندان نژاد رامبویه با افزایش یک درصد 
نتایج ). 15(خونی گزارش شد همضریب 

السنبورگ نشان دادنژادپژوهش روي گوسفند
درصدیکافزایشتولّد و شیرگیري باوزنکه

کاهشگرم99و 8میزانبهخونیهمضریب
خونی بر صفت همتابعیتضریب ).28(یافت 

اسیمی، همپشایر و وزن تولّد در نژادهاي
ندگرم گزارش شد- 111و - 13مرینوس 

وتارگیرامبویه،نژادسهدرتولّدوزن). 15(
ک یازايبهگرم2و 14، 8ترتیب بهکلمبیا
). 10(کاهش یافت خونیدر همفزایشادرصد
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السنبورگ دورمر با وزن شیرگیري گوسفندان 
گرم کاهش 6/92خونی افزایش یک درصد هم

بهشیرگیريوزن تابعیتضریب). 27(یافت 
خونی در همسطحافزایشدرصدیکازاي

گوسفندان مرکز تحقیقات مرکز بین المللی 
پژوهشی ). 5(شد گزارشگرم-391نیجریه 

که روي نژاد ساردي انجام شد، اثر
برّه بر وزن خونیاز همدار آماريغیرمعنی

درافزایشدرصدیکازايگرم به- 6/5(تولّد 
تفاوت بین ). 6(گزارش کردند )برّههمخونی

تواند نتایج پژوهش حاضر و سایر گزارشات می
ناشی از اختالف در اندازه جمعیت و میزان هم

هاي مختلف خونی متفاوت در حیوانات در گلّه
ورت گرفته در که با نتایج پژوهش صباشد

. )13(گوسفند مغانی تطابق داشت 
خونی روند تغییرات میانگین ضریب هم

هاي تک قلو در جمعیت همهاي ماده و برّهبرّه
ها در دار نبوده ولی براي سایر برّهخون معنی

دار بود خون معنیکل جمعیت و جمعیت هم
)0001/0P< .( روند تغییرات 4در جدول

خونی برّه به تفکیک جنس و ضریب همساالنه 
خونی والدین براي کل تیپ تولّد و ضریب هم
.خون ارائه شده استجمعیت و جمعیت هم

ونخهمحیواناتوحیواناتدر کل) درصد(خونی همروند تغییرات ساالنه ضریب- 4جدول 
خونجمعیت همکل جمعیتبرّه

سطح معنی دارضریب تابعیتسطح معنی دارضریب تابعیت
035/00001/0±122/00001/0008/0±006/0نر

007/0387/0±110/00001/0009/0±006/0ماده
007/0366/0±109/00001/0008/0±005/0تک قلو
040/00001/0±127/00001/0009/0±007/0دو قلو

022/00001/0±117/00001/0006/0±004/0کل

خونی در کل مثبت بودن ضرایب هم
خون نشان دهنده آن همجمعیتو جمعیت

ها براي برّهخونی است که روند تغییرات هم
حالتتولّدپیتوجنسمختلفسطوحهمۀ

شیافزاباکهينحوبه،استداشتهيصعود
هاي نر برّهخونی همبیضرنیانگیمسال،هر

و 122/0به مقدار جمعیتو ماده در کل 
جمعیتدر براي بره هاي نر درصد و110/0

. درصد افزایش یافته است035/0خون هم
هاي نر در برّهخونی روند تغییرات ضریب هم

هاي ماده از شیب باالتري در کل برّهمقایسه با 

. خون برخوردار استهمجمعیتو جمعیت
اگر فرض شود از آمیزش بین قوچ و میش 
خویشاوند، تعداد بیشتري برّه نر در مقایسه با 

توان برّه ماده متولّد شده باشند، آنگاه می
ضریب . اختالف مزبور در روندها را توجیه نمود

هاي تک قلو و برّهراي خونی بساالنه همتابعیت
127/0و 109/0دو قلو در بین کل حیوانات 

040/0و 007/0خون همجمعیتدرصد و در 
روند تغییرات ساالنه کهدشدرصد برآورد 

هاي دو قلو در مقایسه با برّهخونی همضریب
جمعیتو جمعیتهاي تک قلو در کل برّه
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این امر . بودخون از شیب باالتري برخوردار هم
هاي دو قلوي حاصل به سبب آن است که برّه

از آمیزش پدر و مادر خویشاوند، ضرایب هم 
خونی کم و بیش مشابه با یکدیگر را نشان 

روند تغییرات میانگین ضریب هم. دهندمی
ها برّهدر مقایسه با جمعیتهاي کل برّهخونی 

خون براي سطوح مختلف همجمعیتدر 
از روندي با شیب باالتري در تولّدجنس و تیپ 

از آن . ندبودخونی برخوردار افزایش ضریب هم
خونی خون، ضریب همجا که در بین افراد هم

صفر وجود نداشت، لذا وجود شیب باالتر براي 
ها، قابل خونی این گروه از برّهضریب هم
. توجیه است

هاي مغانی در برّهخونی روند تغییرات هم
سال درصد به ازاي هر 05/0عیتجمکل 

نه همروند تغییرات ساال). 8(گزارش شد 
و جمعیتبلک در کل خونی گوسفندان ایران

خون براي همه سطوح مختلف همجمعیت
حالت صعودي داشت به تولّدجنس و تیپ 

خونی نحوي که با افزایش هر سال، ضریب هم
حیوانات نر، ماده، تک قلو و دو قلو در کل

، 216/0، 189/0به ترتیب به مقدار جمعیت
درصد افزایش یافت که این 190/0و 184/0

. )20(بودنددار مقادیر به لحاظ آماري معنی
خونی در نژادهاي تگزل، ش تغییرات همیافزا

شروپشایر و آکسفورد داون دانمارك یک درصد 
و در نژادهاي چاروالیز و لیموزین فرانسه ) 10(

در سال گزارش ) 12(درصد 36/0و 11/0
هاي نر و ماده در برّهخونی ضریب هم. گردید

46/0به ترتیب 1357و در سال جمعیتکل 
یب درصد بود که کمترین مقدار ضر54/0و 
بودنسال بود که پایین31خونی در طی هم

1357حیوانات در سال خونیضریب هم
برخیشجرهبودننامعلومازناشیتواندمی

هاي آمیزشازممانعتحديتاحیوانات و
خونی در سال هم.باشدنزدیکخویشاوندان

56/0و 95/0اندکی افزایش یافت و به 1358
میانگین . و ماده رسیدهاي نر برّهدرصد براي 

1359هاي ماده در سال برّهخونی ضریب هم
درصد 07/2افزایش قابل توجهی یافت و به 

هاي نر کاهش برّهرسید در حالی که براي 
تواند ناشی که میدرصد رسید81/0یافت و به 

هاي متولّد شده در سال از تغییر در تعداد برّه
براي 1360خونی در سال هم.مزبور باشد

و 65/0هاي نر و ماده کاهش یافت و به برّه
خونی میانگین ضریب هم. درصد رسید04/1

طی سالیان گذشته روند صعودي ولی 
نامنظمی داشت به طوري که در برخی از 

افت که این یها کاهش ولی دوباره افزایش سال
تواند ناشی از تغییر در تعداد نوسانات می

دیریت متفاوت در گوسفندان مرکز و اعمال م
در نهایت. ها دانستمرکز طی این سال

براي 1387خونی در سال میانگین هم
01/4و 13/4هاي نر و ماده به ترتیب برّه

خونی بیشترین ضریب هم. درصد رسید
و 1384هاي به سالمتعلّقهاي نر و ماده برّه

درصد بود 74/4و 22/5با مقادیر 1386
).1شکل (
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حیواناتکلبیندرمادهونرهايبرّه) درصد(خونیهمضریبمیانگینتغییراتروند- 1شکل

هاي نر و ماده در برّهخونی ضریب هم
به ترتیب 1357خون و در سال همجمعیت

درصد که بیشترین مقدار 67/16و 75/18
را نشان سال 31خونی طی ضریب هم

تواند به دلیل کوچک که عمدتاً میمی دهد،
خونی در هم. باشدجمعیتبودن اندازه مؤثر 

کاهش قابل توجهی یافت و به 1358سال 
هاي نر و ماده برّهرصد براي د63/15و 28/13

1363خونی تا سال میانگین ضریب هم.رسید
12/5همچنان کاهش قابل توجهی یافت و به 

. هاي نر و ماده رسیدبرّهدرصد براي 41/5و 

تواند تغییر در تعداد مینوسانات مزبور دلیل 
. در هر سال باشدموجود در ایستگاه يهابرّه

هاي نر و ماده از سال برّهخونیمیانگین هم
تقریباً ثابت ولی ) درصد86/3و 63/4(1364

که در سال داراي نوساناتی ناچیز بوده تا این
هاي نر و ماده به برّهخونی میانگین هم1387

کمترین . درصد رسید48/4و 68/4ترتیب 
هاي نر و ماده به برّهخونی براي میانگین هم

با 1367و 1375هاي به سالمتعلّقترتیب 
).2شکل (درصد بود 02/3و 04/3ر یمقاد

خوننر و ماده در بین حیوانات همهايبرّه)درصد(خونی ضریب همروند تغییرات میانگین- 2شکل 
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هاي تک قلو و دو قلو برّهخونی ضریب هم
به ترتیب 1357و در سال جمعیتدر کل 

خونی در سال هم.درصد بود38/0و 57/0
هاي تک قلو افزایش و براي برّهبراي 1358

و 95/0هاي دو قلو اندکی کاهش یافت و به برّه
هاي تک قلو و دو قلو برّهدرصد براي 36/0

تک هاي برّهخونی میانگین ضریب هم. رسید
افزایش یافت و به 1359قلو و دو قلو در سال 

خونی در سال هم. درصد رسید88/1و 32/1
هاي تک قلو و دو قلو کاهش برّهبراي 1360

میانگین . درصد رسید7/0و 92/0یافت و به 
خونی طی سالیان متوالی داراي ضریب هم

روند افزایشی ولی همراه با نوساناتی بود تا این 
به بیشترین مقدار خود براي 1386ل که در سا

و در سال ) درصد03/5(هاي تک قلو برّه
) درصد85/5(هاي دو قلو برّهبراي 1384
خونی در سال میانگین ضریب هم. رسید

هاي تک قلو و دو قلو به ترتیب برّهبراي 1387
).   3شکل (بوددرصد 14/4و 97/3

کل حیواناتدر بین هاي تک و دو قلوي برّه) درصد(خونی روند تغییرات میانگین ضریب هم- 3ل شک

هاي تک قلو و دو قلو برّهخونی ضریب هم
به 1357خون و در سال همجمعیتدر 

درصد بود که 50/12و 83/20ترتیب 
سال 31طی خونیبیشترین مقدار ضریب هم

براي 1358خونی در سال هم. بوده است
هاي تک قلو کاهش قابل توجهی یافت و به برّه
هاي دو قلو برّهدرصد رسید ولی براي 38/14

خونی میانگین هم). درصد50/12(ثابت بود 
1359هاي تک قلو و دوقلو در سال برّهدر 

درصد 23/10و 26/10کاهش یافت و به 

هاي تک برّهخونی ن ضریب هممیانگی. رسید
هاي دو قلو تا سال برّهو 1364قلو تا سال 

و 36/4همچنان کاهش یافت و به 1366
هاي بعد همدرصد رسید ولی در سال00/3

هاي تک قلو و دو قلو افزایش ناچیزي برّهخونی 
هاي درصد در سال51/3و 47/3یافت و به 

ی خونمیانگین هم. رسید1367و 1365
تقریباً 1367هاي تک قلو و دو قلو از سال برّه 

که ثابت ولی داراي نوساناتی ناچیز بوده تا این
خونی براي میانگین هم1387در سال 
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و 54/4هاي تک قلو و دو قلو به ترتیب برّه
خونی کمترین میانگین هم. درصد رسید62/4

متعلّقهاي تک قلو و دو قلو به ترتیب برّهبراي 

و 87/2با مقادیر 1366و 1370هاي سالبه 
).4شکل (درصد بود 00/3

خونهمهاي تک و دوقلو در بین حیواناتبرّه) درصد(خونی روند تغییرات میانگین ضریب هم- 4شکل 

در ایستگاه که دادبررسی حاضر نشان
خونی سبب همنژاد عباس آباد مشهد، اصالح
هاي نر تک قلو و ماده تک برّهعملکرد کاهش

، شیرگیري و افزایش تولّدقلو براي صفات وزن 
هاي نر دو قلو براي وزن برّهو در ،وزن روزانه

خونی بستگی میزان اثر هم. گردیده استتولّد
کاهش اثراتلذا برايبه مقدار آن دارد،

برنامهکیاست کهالزمخونیبار همزیان
هاي بلوچیبرّهبراي تالقیشدهکنترلدقیق

از آمیزش تاشودگرفتهنظردرمزبورایستگاه 
باز نگه داشتن . افراد خویشاوند جلوگیري شود

تواند میگلّه،نر کافی به مولّدو ورود مولّدگلّه
خونی مؤثر باشد، ولی این امر در در کنترل هم

شجره کامل والدین اطّالعاتورتی است که ص

وجود شجره کامل . ثبت شودگلّهنیز در 
و به پرورش استوالدین شرط اول کنترل 

بین دهندگان کمک خواهد کرد تا از آمیزش
حیوانات خویشاوند نزدیک از قبیل 

خونی خواهر تنی یا ناتنی که سبب هم-برادر
.نمایدشود، جلوگیري میجمعیتدر 

تشکر و قدردانی
هاي مورد استفاده در این پژوهش داده

نژاد شمال شرق کشور اصالحایستگاه توسط
مراتب ،وسیلهن یه اب. دشارائه "آبادعباس"

ولین محترم مرکز ؤخود را از مسفراوان سپاس 
.مینمایمزبور اعالم می
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A Study on the Effect of Inbreeding Depression on Growth Traits in
Baluchi Sheep

Homayoun Farhangfar1 and Ghasem Mottaghinia2

Abstract
In this research, a total of 11,837 weight records of Baluchi lamb (6,030 males and

5,807 females) representing 300 rams and 3,694 ewes of Baluchi collected during 1978-
2008 from Abbas Abad breeding centre, Mashhad were utilized for investigating
inbreeding trend and its effect on pre-weaning weight traits. The traits under
consideration were birth weight (BW), weaning weight (WW) and pre-weaning daily
gain (PWDG). Inbreeding coefficient of all animals was computed using CFC software.
A linear model was applied for analyzing the data using SAS software. Among the
animals, 8,903 (75.21%) were inbred. Average (standard deviation) of inbreeding
coefficient were found to be 3.17 (3.94) and 4.22 (4.02) % for whole and inbred
populations, respectively. Minimum and maximum inbreeding coefficients were 0 and
33.23 %, respectively. In whole population, average (standard deviation) of inbreeding
coefficients were 3.20 (3.92) and 3.14 (3.95) % for male and female lambs,
respectively. The corresponding figures were 3.07 (3.89) and 3.32 (4.00) % for single
and twin lambs, respectively. Inbreeding depression was detected for BW, WW, W3
and PWDG in single male and single twin lambs and for BW in twin male lams
(P<0.05). Annual trends of inbreeding coefficient were 0.117 and 0.022 % for whole
and inbred animals which were found to be statistically significant (P<0.0001).

Keywords: Inbreeding, Linear model, Growth traits, Baluchi sheep
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