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  چکیده
 413حاصـل از   )مـاده  6487نر و  6334(ی بلوچ برّةرأس  12821رکورد وزن پشم مربوط به  46466پژوهش، از  نیا در

اس نژاد  اصالح ستگاهیا 2و  1 هاي گلّه از "1385تا  1362"سال  24 یکه ط شیم 4879قوچ و  يآورمشـهد جمـع   آبـاد  عبـ 
حیوانـات بـا اسـتفاده از     خـونی هـم  ضـریب . استفاده گردیـد بر وزن پشم  و اثر آن خونیهمروند بررسی براي  شده بود،

سـال  . گردیدانجام  SAS افزار نرم تفاده ازو با اس خطّیتوسط یک مدل مختلط  ها دادهآنالیز  .شدشجره محاسبه  افزار نرم
آمـاري بـر وزن پشـم داشـتند      دار معنـی اثـر  تولّـد  ، جـنس و تیـپ   خـونی هـم  ، ضـریب چینـی  پشـم ، سـن  چینـی  پشمو ماه 

)0001/0P<( . ،بودند  خون هم رأس 2441از کل حیوانات شجره %)براي  خونیهم میانگین و انحراف معیار ضریب ).4/19
بـه   خـونی هـم  حداقل و حداکثر ضریب .درصد بود 90/3±17/5و  669/0±60/2به ترتیب  خون هم واناتحیو  کل حیوانات

و  708/0±69/2نـر و مـاده بـه ترتیـب      هـاي  بـرّه بـراي   خـونی هـم میـانگین ضـریب   . درصـد بـود   25/31ترتیـب صـفر و   
بـین میـانگین   . درصد بـود  785/0±84/2و  684/0±59/2تک قلو و دو قلو به ترتیب  هاي برّهدرصد و براي  68/2±733/0

تـک قلـو و    هـاي  بـرّه آماري وجود نداشت و این در حالی بود که بـین   دار معنینر و ماده تفاوت  هاي برّه خونیهمضریب 
دو مـادة  نر و  هاي برّهاثر منفی بر عملکرد وزن پشم در  خونیهم. )>05/0P(آماري وجود داشت  دار معنی دوقلو، اختالف

گـرم در   62/6و  86/2، سبب کاهش وزن پشم بـه مقـدار   خونیهم افزایش هر یک درصد به ضریب. )>05/0P( قلو داشت
بـه ترتیـب    خـون  هم براي کل حیوانات و حیوانات خونیهمروند تغییرات سالیانه ضریب . نر و ماده دو قلو گردید هاي برّه

 الزم خونیهمبار زیان کاهش اثرات برايبنابراین  .)>0001/0P( بود دار معنی درصد و به لحاظ آماري -26/0و + 075/0
  .شود گرفته نظر آباد مشهد در ایستگاه اصالح نژاد عباس حیوانات براي تالقی شده کنترل دقیق برنامۀ یک که است

  
 ، وزن پشم، گوسفند بلوچیخونیهم  :کلیدي هايواژه
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Abstract 
In this research a total of 46466  wool weight records belonging to 12821 Baluchi lambs (6334 
males and 6487 females) (progeny of 413 rams and 4879 ewes) born from 1983 to 2006 in two 
herds of Abbas Abad breeding centre, Mashhad, Iran were utilized to study inbreeding effect on 
wool weight of Baluchi sheep. Inbreeding coefficient was calculated for individual lambs using 
pedigree software. Data were analyzed by a linear model using SAS software. Year and month of 
shearing, age at shearing, inbreeding coefficient, sex and birth type had statistical significant effect 
on wool weight (P<0.0001). In total pedigree animals, 2441 was inbred (19.4%). Average and 
standard deviation of inbreeding coefficient for total and inbred population were found to be 
0.669±2.60% and 3.90±5.17%, respectively. Minimum and maximum of inbreeding coefficient 
were 0 and 31.25%, respectively. Average inbreeding coefficients for male and female lambs were 
0.708±2.69 and 0.733±2.68%, and for single and twin lambs were 0.684±2.59 and 0.785±2.84, 
respectively. No statistical significant difference was found between two means of inbreeding 
coefficients of male and female lambs while statistical significant difference was revealed between 
two means of twin single and twin lambs (P<0.05). Inbreeding had negative effect on performance 
of wool in twin male and female lams (P<0.05). Increasing 1% of inbreeding coefficient of twin 
male and female lambs was accompanied with decreasing 2.86 and 6.62 g in their wool weight, 
respectively. Annual change trend in inbreeding coefficient for total and inbred population were 
0.075% and -0.26%, respectively that was statistically significant (P<0.0001). 
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  مقدمه
بندي قوي و بدن گوسفند نژاد بلوچی داراي استخوان

مستقیم و استعداد کافی براي راهپیمایی بوده و سرعت 
سبکی وزن و خاطر ر مراتع کوهستانی بهصعود آن د

بدلیل کیفیت و . کوچکی نسبی دنبه، قابل مالحظه است
کمیت مطلوب پشم نژاد بلوچی، این نژاد جزء نژادهاي 

 در پشم). 1389 نیا متّقی(گیرد گوشتی پشمی قرار می
 به که در کشورهایی خصوص به اقتصاد دامپروري

 یک حد از زند،پردا می پشمی گوسفندان نژاد پرورش

 محصول اصلیجزء  و فراتر رفته جنبی فرآوردة

یاراحمدي (آید می شمار به کشورها این در گوسفند
در  اهمیت صفت پشم، سومین رتبه را از نظر ).1386

ت اصالحبین صفات رشد و تولید مثلی به لحاظ اهمی 
و رائو  1988 و همکاران بوتکین( نژادي در اختیار دارد

 آمیزش عنوان به آمیزي خویش یا خونیهم .)1997
. )1387 خواه عادلی( شود می تعریف خویشاوند افراد
 که آمیزش حیواناتی )تبارآمیزي یا( خونیهم کلی بطور

   خویشاوندي میانگین به نسبت بیشتري خویشاوندي
 2010 پدروسا و همکاران( شود می اطالق دارند،جمعیت 

  .)1945 الشو 
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 این .است خونیهم ضریب ،خونیهم يگیر اندازه معیار
رایت در سال  توسط ،شود می داده نشان Fبا  که معیار
 هـاي ارزش بین همبستگی صورت به وارائه شد  1922
 وقتـی  حیـوان  دو .شـود  مـی  تعریـف  هـا  گامـت  ژنـی 

 یـک  حداقل داراي خود شجره در که خویشاوند هستند
 ثـار آ از یکـی  ).1387  خواه عادلی( مشترك باشند سلف

 افزایش هموزیگوسیتی و کاهش هتروزیگوتی ،خونیهم
منجر به کاهش جمعیت در یک  خونیهم و همچنین تاس

واریـانس ژنتیکـی داخــل یـک فامیـل یــا الیـن و افــزایش      
فالکونر ( شود می ها الین یا ها فامیل ژنتیکی بین واریانس
 بـه  خـونی هـم  کـه  دهند می نتایج نشان). 1996و مکاي 

 رسـاند  مـی  آسیب بقاء و سالمتی، باروري تولید، رشد،
 نظیـر کیفیـت   صـفات  بعضی). 2001بیجما و همکاران (

 بـه  مثـل  تولیـد  بازده مثل دیگر بعضی و کمتر گوشت
 گیرنـد  مـی  قرار خونیهم تأثیر تحت توجهی قابل میزان

 هـا در پژوهش خونیهم از متنوعی دامنۀ ).2000وگت (
 با )1378( نواز نمهما . است شده گزارش گوسفند براي

قوچ  275 از حاصل برّة سأر 12328 شجرة از استفاده
از ) 1377تـا   1352(سـال   26میش کـه در طـی    3863و 

 بود، شده آوري جمع مشهد آباد عباس مرکز اصالح نژاد
ت   خـونی هـم  ضـریب میـانگین   تحـت  گوسـفندان جمعیـ 

 و ویـک ون کـه  بررسـی  در. بـود  درصـد  11/0 مطالعه
 گوسـفند  رکوردهـاي  از اسـتفاده  بـا  )2009( همکـاران 

 یـک  بـراي  2002 تـا  1941 از شـده  آوري جمع دورمر
 ۀهم براي خونیهم متوسط دادند، انجام ساله 62 ةدور

 16 هـا  قـوچ  و درصـد  14 ها میش درصد، 16 حیوانات
 روي بـر  کـه  ايمطالعـه  در. کردنـد  گـزارش  درصـد 

 ردعملک هايداده شد، انجام مصر بارکی نژاد گوسفندان
 تا 1986 سال از زاییبرّه فصل 17 طول در برّه 2357
-برّه خونیهم متوسط .گرفت قرار بررسی مورد 2002

 گـزارش  درصد 72/0 دوره این برايجمعیت  این در ها
  ).2005الکشیخ ( شد

خونی و اثر روند همبررسی پژوهش،  هدف از انجام این
 ژادبر وزن پشم گوسفندان بلوچی ایستگاه اصـالح نـ  آن 

  .مشهد بود آباد عباس
  

  مواد و روش
رکورد وزن پشم مربوط به  46466پژوهش، از  نیا در

 )ماده 6487نر و  6334(ی بلوچ برّة رأس 12821
سال  24 یکه ط شیم 4879قوچ و   413حاصل از 

 نژاد اصالح ستگاهیا 2و  1هاي هاز گلّ "1385تا  1362"
 بررسی اثرت جه شده بود، يآورمشهد جمع آباد عباس

ها برّه چینیپشم .استفاده گردیدبر وزن پشم  خونیهم
اسفند، فروردین، اردیبهشت، خرداد، تیر،  هاي ماه در

 ،خونیهم ضرایب محاسبۀ براي .مرداد و شهریور بود
 شمارة هايستونکه شامل  شد تشکیل شجره فایل ابتدا

 سپس با استفاده. بود مادر شمارة و پدر شمارة ،برّه 
، )2006سرگلزایی و همکاران ( شجره افزار نرماز 

براي تک تک حیوانات محاسبه گردید  خونیهم ضرایب
هر حیوان در ستونی و در مقابل هر  خونیهم و ضریب

 خونیهم ضریب توصیفی آمار. حیوان قرار گرفت
 1در جدول  خون هم حیوانات و کل حیوانات) درصد(

  .آمده است
جهت  .حقیق، وزن پشم بودت ر وابسته در اینمتغی

با استفاده از  ها داده بر وزن پشم، خونیهم بررسی اثر
آماري  افزار نرمو با بکارگیري  خطّی یک مدل مختلط

SAS  در مدل مزبور، سازه. آنالیز گردید 1/9نسخه
 ، سنتولّد ، جنس و تیپچینی پشمهاي سال و ماه 

نجانده و اثر تصادفی پدر گ خونیهم ، ضریبچینی پشم
  . شد
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  خون هم  حیوانات و حیوانات کل) درصد(  خونیهم ضریب توصیفی آمار. 1جدول 
 حداکثر    حداقل  انحراف معیار  میانگین  تعداد  جمعیت 

  25/31  00/0  68/2  720/0  12821  کل حیوانات
  25/31  006/0 12/5  784/3  2441  خون هم حیوانات 

  
  :ر بودمدل مورد استفاده بصورت زی

  

yijklmn = µ + syi + smj + sexk + lsl + ageijklmn + F ijklmn (ls*sex) kl + sirem + eijklmn 
  

μ  = ،میانگین وزن پشمsyi =  چینی پشم  سالاثر ثابت، smj  =چینی پشم اثر ثابت ماه، sexk  =برّه اثر ثابت جنس ،lsl  =تولّد برّه اثر ثابت تیپ ،
ageijklmn  = رچینی پشم هنگام برّه کمکی سن متغی ،Fijklmn (ls*sex) kl  =رآشیانه شده داخل گروه ترکیبی  برّهخونی هم کمکی ضریب متغی

  اثر تصادفی باقیمانده مدل=  eijklmnاثر تصادفی پدر، = sirem، تولّد تیپ –جنس
  

کرامر انجام -ستفاده از آزمون توکیبا ا تولّد مقایسه میانگین حداقل مربعات وزن پشم بین سطوح مختلف جنس و تیپ
 براي(، از آزمون آماري تی استیودنت تولّد بین سطوح مختلف جنس و یا تیپ خونیهم براي مقایسه میانگین ضریب. شد

روند تغییرات سالیانه . استفاده گردید) 1388بایزیدي و همکاران ( 18نسخه   SPSSآماري افزار نرم )مستقل هاي نمونه
  .ها محاسبه گردیدتولّد برّه بر حسب سال خونیهم، از طریق تابعیت ضریب یخونهم ضریب

  
  نتایج و بحث
 ، ســنتولّـد بـرّه   ، جــنس و تیـپ چینـی  پشـم سـال و مـاه   

آماري بر صفت وزن  دار معنی اثر خونیهم و چینی پشم
 پشــم در گوســفندان بلــوچی ایســتگاه اصــالح نـــژاد     

 جدول شـماره در . )>0001/0P( مشهد داشت آباد عباس
 به تفکیک جـنس  خونیهم برخی آمار توصیفی ضریب 2

ت   براي کل تولّد و تیپ ت  وجمعیـ آمـده   خـون  هـم  جمعیـ
 ترتیـب  بـه  شـجره  مـادة  و نـر  حیوانات کل تعداد. است

 60/50و  40/49 ترتیب به که بوده رأس 6487 و 6334
 به شجره دو قلو و تک قلو حیوانات کل و تعداددرصد 
 54/35و  46/64 کـه  بـوده  رأس 4557 و 8264 ترتیـب 

از . دهنـد  مـی  را تشـکیل  شـجره  حیوانـات  کـل درصـد  
رأس حیــوان  2441تعـداد   ،رأس حیـوان شــجره  12821

در  خـونی هـم  که میانگین) درصد 04/19(بودند  خون هم

 78/3و  72/0بـه ترتیـب    خـون  هم جمعیت وجمعیت  کل
 نــر و 6334رأس حیــوان،  12821از . باشــد مــی درصــد

درصـد و   60/50و  40/49ماده هستند که بترتیب  6487
رأس دو قلـو هسـتند    4557رأس تک قلـو و   8264تعداد 

. دهنـد  می درصد حیوانات را تشکیل 54/35و  46/64که 
مـاده   1250نـر و   1191، خـون  هم رأس حیوان 2441از 

 1556درصد و تعداد  21/51و  79/48هستند که بترتیب 
و  74/63رأس دو قلـو هسـتند کـه     855و رأس تک قلـو  

بــر اســاس . هســتند خــون هــم درصــد حیوانــات 26/36
 آزمون آماري تی استیودنت، مشخص گردید که اختالف

ــین دو میــانگین ضــریب  دار معنــی  خــونیهــم آمــاري ب
ت   نر با مـاده در کـل   هاي برّه و ) 733/0و  708/0(جمعیـ
 . شتجود نداو) 80/3و  76/3( خون هم جمعیت در
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  خون به تفکیک جنس و تیپ تولّد براي کل جمعیت و جمعیت هم) درصد(خونی برخی آمار توصیفی ضریب هم. 2جدول شماره 

  بره
  خون حیوانات هم    کل حیوانات

  حداکثر  حداقل  انحراف معیار  میانگین  تعداد    حداکثر  حداقل  انحراف معیار  میانگین  تعداد
  25/31  006/0  19/5  76/3  1191    25/31  00/0  69/2  708/0  6334  نر

  98/25  015/0  05/5  80/3  1250   98/25  00/0  68/2  733/0  6487  ماده
  25/31  006/0  99/4  63/3  1556    25/31  00/0  59/2  684/0  8264  تک قلو
  25/31  006/0  33/5  04/4  885    25/31 00/0  84/2  785/0  4557  دو قلو

  25/31  006/0  12/5  78/3  2441    25/31  00/0  68/2  72/0  12821  کل
  
  

  به تفکیک جنس و تیپ تولّد) گرم(میانگین حداقل مربعات وزن پشم . 3جدول 

  
  تیپ تولد    جنس

  دو قلو  تک قلو    ماده  نر
  81/1078  31/1110    51/1147  61/1041  میانگین

  86/7  64/7    97/7  66/7  اشتباه معیار
  

ــانگین   ــات شــجره، می  خــونیهــم ضــریبدر کــل حیوان
تـک قلـو    هـاي  برّهدر مقایسه با ) 785/0(دو قلو  هاي برّه

آماري بـین دو   دار معنیبیشتر است و اختالف ) 684/0(
ت  میانگین وجود داشت در حالی کـه در  خـون  هـم  جمعیـ 

تک  هاي برّه برّهآماري بین دو میانگین  دار معنی اختالف
میـانگین  . وجـود نداشـت  ) 04/4و  63/3(قلـو بـا دو قلـو    

 تولّـد  حداقل مربعات وزن پشم به تفکیـک جـنس و تیـپ   
  .آمده است 3شمارة در جدول جمعیت  براي کل

هـاي نـر   بـرّه  در مقایسـه بـا  ) 51/1147(هـاي مـاده   برّه 
 در مقایسه بـا ) 31/1110(هاي تک قلو برّهو ) 61/1041(

. پشم بیشتري را تولید کردنـد ) 81/107(هاي دو قلو برّه

کرامر نشان داد کـه بـین    -نتایج حاصل از آزمون توکی
) نر و مـاده (میانگین وزن پشم بین سطوح مختلف جنس 

گوسفندان بلوچی اختالف ) تک قلو و دو قلو( تولّدو تیپ 
ضــریب . )>0001/0P( دار آمــاري وجــود داشــتمعنــی

گـرم بـرآورد    90/0چینـی  پشـم تابعیت وزن پشم از سن 
گرمی وزن پشم، بـه ازاي   90/0گردید که بیانگر افزایش 

 4شـمارة  در جـدول  . باشـد  می چینی پشم هر ماه به سن
برآورد ضریب تابعیت وزن پشم در گوسـفندان بلـوچی   

براي سطوح ترکیبی جـنس و   خونیهم بر حسب ضریب
  . آمده است تولّد تیپ

  
  تولّد به تفکیک جنس و تیپ خونیهم ضریببرآورد تابعیت وزن پشم از . 4جدول 

  دار معنی سطح   )گرم بر درصد(ضریب تابعیت  سطوح ترکیبی

  2695/0  9492/0 تک قلو* نر 
  0131/0  -863/2  دو قلو* نر 

  4944/0  -9245/0  تک قلو* ماده 
  0001/0  -615/6 دو قلو* ماده 
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سبب کاهش عملکـرد   خونیهمکه  دهد می نشان 4جدول 
 ي بــردار معنــی دو قلــو شــده اســت و اثــر هــاي بــرّه در

 خـونی هـم تک قلو نداشـته اسـت بـه نحـوي کـه       هاي برّه
نـر و مـاده    هاي برّه اثرات منفی بر عملکرد وزن پشم در

به طوري که افـزایش هـر   ) >05/0P(دو قلو داشته است 
، سبب کـاهش وزن پشـم   خونیهمیک درصد به ضریب 

نـر دو قلـو و    هـاي  بـرّه  درگرمی  62/6و  86/2به مقدار 
ي بر عملکرد دار معنیاثرات  خونیهم. دوقلو گردیدمادة 

  .تک قلو نداشته استمادة نر و  هاي برّهوزن پشم در 
 پشـم  خصوصـیات  روي بـر  شـده  انجـام  مطالعـۀ  در

 و آمریکـا  رامبویۀ استرالیا، ينژاد مرینو سه گوسفندان
 ورناشـ  بیـده  وزن کـه  شـد  داده نشـان  کلمبیـا  تـارگی 

 درصد 1 هر ازاي به نژاد سه هر در پشم شده وشسته

یابد  می کاهش گرم  7به مقدار  خونیهم ضریب افزایش
 سه روي بر که ايمطالعه در). 1991 نایتارکانبرك و (

 ضریب که شد گزارش است گرفته صورت گوسفند نژاد
 بیدة وزن يدار معنی و خطّی رابطۀصورت  به خونیهم

لـی و همکـاران   ( اسـت  داده کـاهش  را شـده  چیـده  پشم
 گوسـفندان  روي بـر  شـده  انجـام  بررسـی  در ).1994

 شده چیده پشم بیده وزن بر میش خونیهماثر  همشایر،

 صـفر  بـه  نسـبت  داري معنـی  اختالف ماهگی 6 سن در

 5در جـدول   ).1982لمبرسـون و همکـاران   ( نـداد  نشان
خونی به تفکیـک جـنس   روند تغییرات سالیانه ضریب هم

ت هـم    و ت و جمعیـ خـون آمـده    تیپ تولّد براي کل جمعیـ
  .است

 
  

به تفکیک جنس و تیپ تولّد ) درصد(خونی روند تغییرات سالیانه ضریب هم. 5جدول 
  خون براي کل جمعیت و جمعیت هم

  
    تیپ تولد    جنس

  کل
    دو قلو  تک قلو    ماده  نر

  075/0    083/0  071/0    077/0  074/0  کل جمعیت
260/0    -218/0  -282/0    -241/0  -281/0  خون ت  همجمعی-  

  
 خونیهمکه روند تغییرات  دهد می نشان 5جدول نتایج 

 سطوح مختلف جنس و تیپهمۀ براي جمعیت در کل 
حالت صعودي داشته است به نحوي که با افزایش تولّد 

حیوانات نر، ماده، تک قلو و  خونیهم هر سال، ضریب
و  071/0، / 077،  074/0به مقدار دو قلو به ترتیب 

که این مقادیر به لحاظ  یابد می درصد افزایش 083/0
 هاي برّه ماده در مقایسه با هاي برّه .بود دار معنی آماري
تک قلو از  هاي برّهدو قلو در مقایسه با  هاي برّهنر و 

 خونیهم روندي با شیب بیشتري در افزایش ضریب
، این خون همجمعیت  که در برخوردار هستند و در حالی

روند حالت نزولی داشته، به نحوي که با گذشت هر 
حیوانات نر، ماده، تک قلو و دو  خونیهمسال، ضریب 

 218/0و  282/0 ،241/0 ،281/0قلو به ترتیب به مقدار 
 خونیهم روند نزولی ضریب. درصد کاسته شده است

ماده  هاي برّهدر مقایسه با ) -281/0(نر  هاي برّه
در مقایسه با ) -282/0(تک قلو  هاي برّه و) - 241/0(

از شیب  خون هم جمعیتدر ) -218/0(دو قلو  هاي برّه
 روند تغییرات سالیانه ضریب. باالتري برخوردار است

تک قلو و دو قلو  هاي برّهنر و ماده و  هاي برّه خونیهم
حالت صعودي داشته و سالیانه بر مقدار جمعیت  در کل

افزوده شده است به طوري که میانگین  خونیهم یبضر
نر، ماده،  هاي برّه در سال پایه براي خونیهمضریب 

تک قلو و دو قلو صفر بوده و این مقدار در سال آخر 
. درصد رسید 06/2و  41/1، 77/1، 47/1بترتیب به 
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حیوانات در سال پایه  خونیهم ضریب بودن پایین
حیوانات  برخی شجره بودن نامعلوم از ناشی تواند می

 نزدیک خویشاوندان هاي از آمیزش ممانعت حدي تا و
روند تغییرات سالیانه ضریب  .)1387 خواه عادلی(د باش
 در تولّد براي سطوح مختلف جنس و تیپ خونیهم

حالت نزولی داشته است به طوري که  خون هم جمعیت
نر،  هاي برّه سال پایه براي خونیهم میانگین ضریب

و  53/12و 60/6و  25ماده، تک قلو و دو قلو به ترتیب 
درصد بود که این مقدار در سال آخر بترتیب به  5/12

درصد رسید که بیانگر  14/3و  32/2، 76/2،  44/2

روند . هست خون همجمعیت  در خونیهمکاهش ضریب 
حیوانات به تفکیک  خونیهمتغییرات سالیانه ضریب 

 براي و 1در شکل جمعیت  لبراي کتولّد جنس و تیپ 
 میانگین ضریب. آمده است 2در شکل  خون هم جمعیت

براي  1368تا  1360از سال جمعیت  در کل خونیهم
روند صعودي منظمی  تولّد سطوح مختلف جنس و تیپ

به بعد روند صعودي و  1368داشته است و از سال 
ها حالت نامنظمی داشته به طوري که در برخی سال

.ولی دوباره حالت صعودي داشته استنزولی 
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  یتدر کل جمع و تیپ تولّد به تفکیک جنس خونیهم روند تغییرات سالیانه ضریب . 1 شکل
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  خون هم جمعیت دروتیپ تولّد به تفکیک جنس  خونیهم روند تغییرات سالیانه ضریب. 2شکل 

  
  نتیجه گیري

 عملکرد کاهشسبب ی خونهم داد نشان حاضر بررسی

 لـذا بـراي   .وزن پشم در گوسفندان بلـوچی شـده اسـت   
 برنامۀ یک که است الزم خونیهم بارزیان کاهش اثرات

ایسـتگاه اصـالح    حیوانـات  براي تالقی شده کنترل دقیق
آمیـزش  از  تـا  شود گرفته نظر مشهد در آباد عباس نژاد

  .شود جلوگیري افراد خویشاوند

  
  سپاسگزاري

ایسـتگاه  ي مورد استفاده در این پژوهش، توسط ها داده 
. ارائه گردید "آباد عباس"اصالح نژاد شمال شرق کشور 

تشـکر و  بدین وسیله از مسئولین محترم مرکـز مزبـور   
  .شودقدردانی می
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