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 خالصه

مجتمع کشت و صنعت مغان  هلشتاینهای خونی در گاوآورد ضریب هماین پژوهش به منظور بر

انجام شد. برای آماده  1891تا  1831از سال  هلشتاینرأس گاو  16911ای با استفاده از اطالعات شجره

 Fox pro،Excelهای خونی، به ترتیب از نرم افزارها، تجزیه شجره و برآورد ضریب همسازی و ویرایش داده

 ، PedigreeوCFC  خون به ترتیب خونی کل جمعیت و حیوانات هممیانگین ضریب هم. استفاده گردید

 1/86و  63/0خونی در این گله به ترتیب درصد برآورد شد. کمترین و بیشترین مقادیر هم 31/1و  11/0

خونی در این گله نسبت به نتایج این پژوهش نشان داد که میانگین ضریب هم. درصد مشاهده گردید

 ندی خیلیهای خویشاوتواند با عواملی مانند جلوگیری از آمیزشجوامع مشابه دیگر کمتر بود، که می

 های کنترل شده در ارتباط باشد.گیرینزدیک و تمایل به جفت

 

 .هلشتاین، خونیهم ،شجره ،گیریجفت کلیدی: کلمات
 

 

 مقدمه .1

 
این  ،دارددهندگان صنعتی را در پی نگرانی جدی پرورش هلشتاینهای خونی جمعیت گاونرخ در حال رشد هم

آمیزش بین حیوانات خویشاوند  منشأ آنخونی که هم .[3]ایران نیز وجود دارد  هلشتاینهای وضعیت در جمعیت گاو

ات صف بیشترآوری بر های مشابه در هر جایگاه ژنی تنوع ژنتیکی را کاهش داده و آثار زیانبا ایجاد جفت ژن باشدمی

تواند از نسلی به بیشتر است که میخونی های بسته، امکان بروز هممعموالً در جمعیت .[1]مثلی دارد تولیدی و تولید

خونی ضرورت . بنابراین با توجه به اثرات سوء هم[11]نسل دیگر با در نظر گرفتن روش آمیزش و انتخاب افزایش یابد 

خونی کنترل شود تا این اطمینان حاصل دارد به منظور حفظ تنوع ژنتیکی در سطح قابل قبول در جمعیت سطح هم

 .[9]دهند های بعدی به تغییرات ایجاد شده در محیط و انتخاب واکنش بهتری نشان میشود که حیوانات نسل

 هلشتاینهای های گاوخونی در گلهنگرانی اصلی متخصصین اصالح نژاد دام در رابطه با افزایش بی رویه هم

مجتمع  هلشتاینهای وخونی در گاخونی و بررسی روند همباشد، لذا هدف از انجام این پژوهش برآورد ضریب هممی

 کشت و صنعت مغان بود.
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 هامواد و روش .2

 

های سال بین مجتمع کشت و صنعت مغان هلشتاینرأس گاو نژاد  16991در این پژوهش از اطالعات شجره 

شامل  اطالعات مورد استفاده خونی در گله استفاده شد.بررسی روند هم خونی وبرآورد ضریب هم برای 1891تا  1831

اطالعات  .تحت عنوان فایل داده ذخیره گردید Excelهر رأس گاو در نرم افزار  در مورد شماره پدر و مادرشماره گاو، 

های مختلف تولید یک حیوان و های تکراری مربوط به دورهشجره پس از ویرایش اولیه )شامل تصحیح و حذف رکورد

 اشتباه( مورد استفاده قرار گرفت.

درصد از حیوانات دارای پدر  92/1همچنین  درصد نر بودند. 01/11درصد ماده و  91/31از کل حیوانات شجره 

 11/22) رأس 8931تعداد . درصد دارای پدر نامعلوم بودند 16/9درصد دارای مادر نامعلوم و  31/11و مادر نامعلوم و 

عمدتًا تشکیل دهنده گله اصلی بودند به عنوان جمعیت پایه در ها که حیوان به دلیل نامعلوم بودن والدین آن درصد(

 نظر گرفته شد.

 Microsoft Visual FoxPro 9.0 (2009) و  Microsoft Office Excel (2007)افزار ها از نرمبرای ویرایش داده

هر  خونیضرایب هممحاسبه  خونی ابتدا فایل شجره حیوانات گله تشکیل شد.استفاده شد. برای محاسبه ضرایب هم

 ایهبا استفاده از نرم افزار خونیبندی ضرایب همگروهخون و خونی در کل گله و جمعیت همحیوان و میانگین ضریب هم

CFC 1.0 (2006) 1.01 (2000) و  Pedigree.آورده  1های پژوهش حاضر در جدول ای دادهمشخصات شجره انجام شد

 شده است.

 
مجتمع کشت و صنعت مغان هلشتاینهای به شجره گاواطالعات مربوط  -1جدول   

 تعداد شرح
 17996 کل حیوانات موجود در شجره

 5420 خونتعداد حیوانات هم

 9986 حیوانات ماده

 1768 حیوانات نر

 6242 حیوانات بدون نتاج

 11754 حیوانات دارای نتاج

 3986 حیوانات نسل پایه

 

 

 نتایج و بحث .3

 
، 1891تا  1831مورد مطالعه از سال  هلشتاینهای خون گاوخونی کل جمعیت و جمعیت هممیانگین ضریب هم

درصد حیوانات موجود در شجره دارای پدر و مادر معلوم بودند.  11/16 .درصد برآورد گردید 31/1و  11/0به ترتیب 

ای هن نامعلوم بودند مربوط به سالهای ابتدایی نواقصی داشت، طوری که بیشتر حیواناتی که پدر و مادرشاشجره در سال

ها دارای پدر و مادر نامعلوم بودند. البته درصد حیوانات موجود در شجره این سال 11بودند، در حالی که  1833و  1836

دارای پدر و مادر معلوم بودند.  1891های متولد شده در سال درصد دام 01/16تر شد، طوری که به تدریج شجره تکمیل

های ای کم در سالممکن است به علت عدم یا وجود اطالعات شجره 1836خونی در سال سیار کم یا کم هممقادیر ب

 دهد.را نشان می 1891تا  1831 هاسالطی  خونیهمروند تغییرات  1شکل  ابتدایی باشد.
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 1331تا  1316های جمعیت در سالخونی هم تغییر روند -1 شکل

 
های خونی مشاهده شده در پژوهشکه با روند هم بودخونی مشاهده شده در پژوهش حاضر، روندی کاهشی روند هم

پژوهشگران برخی از ای با نتایج خونی مشابههمچنین روند هم .[1و  8] مشابه که روند افزایشی داشتند متفاوت بود

 .[3و  2]ها باشد این گله های مدیریتی یکسان درناشی از سیستم که دلیل آن ممکن است، داشت،

خون در هر سال بر میزان همخونی در کل جمعیت باید توجه داشت که تعداد حیوانات غیردر بررسی روند هم

خون بیشتر شود که در این صورت میزان همدر یک سال تعداد حیوانات غیر ،گذارد لذا ممکن استخونی تأثیر میهم

 ،خون کاهش یابدهمخون افزایش و تعداد حیوانات غیریک سال تعداد حیوانات همیابد و اگر در خونی کاهش میهم

 .[6] یابدخونی افزایش میزان هم ممکن است

باشد. طبق پیشنهادات برخی از محققان های زنده این گله کمتر از مقادیر بحرانی میخونی داممتوسط ضریب هم

 دباشخونی موجود در نسل کنونی میتر از همخونی مهمافزایشی هماز دیدگاه مدیریت ژنتیکی جمعیت، مطالعه روند 

 خونی،های مورد بررسی برای همخونی تحت تأثیر فاصله نسلی قرار دارد. در طول سال. از طرفی دیگر، میزان هم[10]

در این جمعیت خونی ها روندی کاهشی داشت. روند برآورد شده برای افزایش ساالنه همخونی داممیانگین ضریب هم

. در حالی که نتایج سایر پژوهشگران نشان داده است در اکثر [10] بود دیگر در منابع کمتر از مقادیر بحرانی اعالم شده

ر ایران د هلشتاینهای خونی گاودار بوده است، برای مثال روند افزایش ساالنه همخونی مثبت و معنیها روند همجمعیت

 .[18و  8]درصد بوده است  011/0درصد و کل کشور  22/0و  11/0ها به ترتیب ها و مادهنر

 دهد.شده نشان می به شکل گروه بندیرا خون تعداد و درصد حیوانات هم 2جدول 

 
 خون به شکل گروه بندیتعداد و درصد حیوانات هم -2جدول 

 (%)فروانی  خونتعداد حیوانات هم خونهای ضرایب همگروه

5≥F>0 5066 93.47 

10≥F>5 190 3.51 

15≥F>10 89 1.64 

15<F 75 1.38 

 

با  تیخون را حیوانابیشترین گروه هم درصد بود. 1/86و  63/0خونی به ترتیب هم مقادیرکمترین و بیشترین 

خونی جمعیت مورد مطالعه توزیع ضرایب هم .دادنددرصد تشکیل می 16/98خونی صفر تا پنج درصد به میزان هم
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-های همدر شجره مورد بررسی ضریب .خون بودنددرصد هم 12/80نشان داد که از کل حیوانات موجود در شجره 

-و عمو هاناتنی ها،های خویشاوندی تنیلیل آمیزشدرصدی دیده شد که ممکن است به د 21/1و  1/12 ،21خونی 

 .[18]گیرد صورت میهای نزدیک نیز آمیزش هلشتاینهای جمعیت گاو د دردهباشد. این مقادیر نشان می هازاده

 9/2درصد برآورد شد که، نسبت به مقدار گزارش شده  11/0خونی کل جمعیت مورد مطالعه میانگین ضریب هم

توسط  1831ها در سال ها و مادهدرصد به ترتیب در نر 1/1و  28/1و  1839ایران در سال  هلشتاینهای درصد در گاو

های خویشاوندی این گله خون و آمیزشهای همتواند با تعداد کم دامپژوهشگران در پژوهشی مشابه کمتر بود که، می

رأس( و تعداد زیاد حیوانات شجره  1011خونی کم )در ارتباط باشد. همچنین وجود تعداد زیاد حیوانات در گروه با هم

رأس( و کمتر بودن تعداد حیوانات با یک والد معلوم  12113والد معلوم ) رأس(، بیشتر بودن تعداد حیوانات با 16991)

 .[18]خونی در گله تحت بررسی باشد رأس( ممکن است از دالیل پایین بودن میزان هم 1312)

کمتر  های مشابهدرصد در بررسی 88/2و  3/0 گزارش شده مقادیرخونی برآورد شده نسبت به میانگین ضریب هم

حیوانات خویشاوند  آمیزشو عدم  خارج از کشورنر جدید  هایاسپرم گاوورود  را یکی از دالیل آن توانمی که، بود

های درصد، به دلیل انجام برخی آمیزش 21خونی باالی ها با ضریب هماحتمال دارد مشاهده تعدادی از دامدانست. 

 .[12و  1] خویشاوندی به صورت کنترل شده باشد

در  درصد 18/1و  9/0و  81/2-01/8گزارش شده  مقادیرخونی برآورد شده نسبت به ضریب همهمچنین میانگین 

های نر جدید برای تلقیح مصنوعی در علت آن استفاده از اسپرم گاو ممکن استکه،  بودهای مشابه دیگر کمتر پژوهش

نگرانی متخصصین  باتواند می مسألهاین . [11و  1، 1] باشدداران های خویشاوندی توسط گلههر سال و کنترل آمیزش

 باشد. ها مربوطدام درخونی اصالح دام در رابطه با افزایش ضریب خویشاوندی و هم

 
 

 گیرینتیجه .4

 
های مورد بررسی دارای نوسانات زیادی بود. نتایج این پژوهش نشان داد، خونی در سالروند تغییرات ضریب هم

خونی این گله در مقایسه با جوامع مشابه دیگر کمتر رو به کاهش بود. میزان هم این گله با شیب مالیمیخونی روند هم

ای ههای نر جدید برای تلقیح مصنوعی در هر سال و آمیزشاز اسپرم گاو بیشتر استفاده ، امکان دارد به دالیلی مثلبود که

 خویشاوندی کنترل شده باشد.
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ABSTRACT 
This research was done to estimate the inbreeding coefficient in Moghan agro-industrial 

company Holestein cows using of 17966 Holestein cows pedigree data from 2007 to 2016. 

For preparing and editing of data, pedigree analysis and inbreeding coefficient estimation, 

Fox pro, Excel, Pedigree and CFC softwares were used respectively. Inbreeding coefficient 

average for total population and inbreed animals in this study was calculated 0.56% and 

1.85%, respectively. The lowest and highest inbreeding amount in this herd was observed 

0.78% and 37.5%, respectively. The results of this research showed, in compared with other 

similar populations, average of inbreeding coefficient was lower in this herd that could be 

related to factors like preventing of very close inbreeding and tending to controlled mating. 

 

Keywords: Holestein, inbreeding, mating, pedigree. 
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