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 در نشخوارکنندگان  نشریه پژوهش

  1392، سوم، شماره اولجلد 
          http://ejrr.gau.ac.ir  

 

  بختیاري لري گوسفند نژادصفات رشد در عملکرد آن بر  اثرروند همخونی و  بررسی
  

  3خواهو محمود وطن 2، جمال فیاضی1ییده صحرا آذر راشدي*

  طبیعی  دانشگاه کشاورزي و منابعار گروه علوم دامی استادی2و  ارشد  آموخته کارشناسی دانش1
  طبیعی استان چهارمحال و بختیاري دانشیار مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع3، رامین خوزستان

  12/2/92 ؛ تاریخ پذیرش:24/11/91تاریخ دریافت: 
  چکیده

در گوسفندان صفات رشد، عملکرد آن بر  اثرهدف از انجام این مطالعه برآورد مقدار همخونی و 
شجره و وزن بدن در سنین مختلف (وزن تولد،  بختیاري بود. براي انجام این پژوهش از اطالعات لري
رأس قوچ و  291حاصل از  برهرأس  7697سالگی)  ماهگی و یک ، نه ماهگی شیرگیري، ششماهگی،  یک

، بختیاري لري گوسفند در ایستگاه پرورش و اصالح نژاد 1389تا  1368هاي  رأس میش که طی سال 2097
 CFCبراي برآورد ضریب همخونی از برنامه  استفاده شد. ،آوري شده بود واقع در شهرستان شهرکرد، جمع

تعداد حیوانات استفاده گردید.  WOMBATافزار  از نرم ،و براي محاسبه میزان تابعیت صفات از همخونی
یانگین ضریب همخونی کل جمعیت و مبود.  درصد گله) 5/39(رأس  3056همخون موجود در شجره 

دلیل همخونی  تغییر در صفات بهدرصد برآورد گردید. مقدار  4/2و  94/0ترتیب برابر  جمعیت همخون به
، - 4/34+، 5/0ترتیب برابر  سالگی به ماهگی و یک ماهگی، نه ماهگی، شیرگیري، شش تولد، یک نازوابراي 

درصد و بیشترین  25/31همخونی  بیشترین مقدار شد. محاسبهگرم  -234و  -1/193، - 6/283، - 8/109
در حال  ،درصد تشکیل دادند که این نتایج 5حیوانات همخون را حیوانات با ضریب همخونی صفر تا 

 098/0روند تغییرات سالیانه ضریب همخونی  کند. میزان پایین همخونی در این گله را تأیید میحاضر 
هاي دور در  صورت افزایش آمیزش با مدیریت همخونی بهود. بنابراین دار ب درصد و به لحاظ آماري معنی

آور احتمالی،  توان از اثرات زیان صورت کنترل شده، می گله و استفاده از آمیزش نرهاي مولد برتر در گله به
   ناشی از افزایش بیش از حد همخونی جلوگیري نمود.

  یهمخونافت ختیاري، ب تابعیت، صفات رشد، گوسفند لري :کلیدي هاي واژه

                                                             
 azar.rashedi2010@yahoo.com :مکاتبهمسئول *
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مقدمه
جثه کشور است  هاي درشت رأس یکی از نژاد 1700000بختیاري با جمعیتی بیش از  گوسفند لري

یابد و  هاي عشایري و روستایی پرورش می که عمدتا در استان چهارمحال و بختیاري و تحت سیستم
باشد  ولید پروتئین حیوانی دارا میسزایی در ت هزار تن گوشت قرمز نقش به 23سالیانه با تولید بیش از 

آمیزش بین افراد خویشاوند یا آمیزش بین افرادي که جد مشترك ). 2009خواه و همکاران،  وطن(
به تبع آن افزایش افزایش همخونی باعث کاهش هتروزیگوتی و د. گرد دارند، باعث ایجاد همخونی می

مغلوب مضر و کاهش پاسخ به انتخاب در هاي  عالوه بر آن باعث ظهور اثر آللهموزیگوتی شده و 
در و  هاي بسته و کوچک اي به صورت گله در پرورش حیوانات مزرعه گردد. صفات مهم اقتصادي می

مینی و  ماکسیمشکالت ناشی از آن وجود دارد ( تحقیقاتی، احتمال ایجاد همخونی وهاي  ایستگاه
ه می شود. ضریب همخونی عبارت است از به آمیزش افراد خویشاوند همخونی گفت ).2011همکاران، 

شیخلو و (هایی از یک آلل در جد مشترك باشند  آلل موجود در یک جایگاه ژنی کپی احتمال اینکه دو
اصطالحی است که به صورت کاهش در میانگین  ID(1( همخونی کاهش ناشی از). 2011همکاران، 

). 1963دیکرسون، کند ( عه نمود پیدا میعملکرد رشد، تولید، سالمت، باروري و بقاء حیوانات جام
حیوانات براي صفات  صالحیهاي ا هاي اصالح نژادي مدرن که از برآوردهاي دقیق ارزش برنامه

منجر به پیشرفت ژنتیکی سریع و  ،استفاده می کنندمثلی پیشرفته تولید هاي مختلف و همچنین روش
تحقیقات ). 2001ویگل، شوند ( محدود میهاي  افزایش همخونی ناشی از انتخاب افراد و خانواده

)، رزیوسکا و 1992وینر و همکاران ( شده است.برآورد مقدار ضریب همخونی انجام زیادي در زمینه 
)، شیخلو و همکاران 2008خواه و همکاران ( )، عادلی2006ویک و همکاران ( )، ون2005همکاران (

هایی را براي  پژوهش) 2012ابائیان و همکاران (ب ) و غالم2012)، بحري بیناباج و همکاران (2011(
ترتیب روي نژادهاي، ساردي، بروال،  بهبرآورد ضریب همخونی و تأثیر آن بر برخی صفات رشد 

ترتیب  این محققین میانگین همخونی را بهند. ا هانجام دادگل و مغانی  السنبورگ، زندي، بلوچی، قره
همچنین  .اند گزارش کردهبراي کل جمعیت درصد  51/0و  52/1، 95/1، 06/1، 22، 81/9، 82/2

ها انجام گرفته و در اغلب  تحقیقات زیادي در زمینه تأثیر همخونی بر عملکرد صفات اقتصادي دام
نژاد و صفت  بر حسب موارد اثر منفی همخونی بر این صفات گزارش شده است که مقدار این تأثیر 

                                                             
1- Inbreeding depression  
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) تأثیر منفی همخونی را بر صفات وزن 2007سورنسن ( باشد. نورنبرگ و مورد مطالعه متفاوت می
شایر و آکسفورد دانمارك گزارش  تولد و افزایش وزن از تولد تا دوماهگی در گوسفندان شروپ

) ضریب تابعیت وزن تولد و وزن شیرگیري از همخونی را براي بز 2012نمودند. الماسی و همکاران (
) در پژوهشی میزان افت 2012ند. بحري و همکاران (نمود گزارش -8/4و  -92/0ترتیب  مرخز به

، -139، -38، -4ترتیب  ماهگی به 12ماهگی و  9ماهگی،  6ماهگی،  3همخونی را براي اوزان تولد، 
براي حفظ ساختار گرم به ازاي یک درصد افزایش در میزان همخونی برآورد نمودند.  - 178و  -150

و تابعیت صفات از بار همخونی، مقدار ضریب همخونی  انژنتیکی هر جمعیت و جلوگیري از آثار زی
هاي اصالح نژادي براي تأثیرات منفی ناشی از افزایش  برنامهآگاهی باید محاسبه شود تا به همخونی، 

ضریب همخونی در گوسفندان  برآورد ،هدف از این مطالعه. کمک نمایدغیرعمدي همخونی 
، با حاصلبود تا با استفاده از نتایج  نژادرد صفات رشد در این تأثیر آن بر عملکارزیابی بختیاري و  لري

ناشی از افزایش بیش از حد همخونی و منفی احتمالی آور  مدیریت صحیح، بتوان از اثرات زیان
  جلوگیري نمود.

 
  ها مواد و روش

رأس قوچ  291بختیاري حاصل از  رأس بره لري 7697براي انجام این پژوهش از اطالعات شجره 
در ایستگاه پرورش و اصالح نژاد گوسفند  1389تا  1368هاي  رأس میش که طی سال 2097 و

ایستگاه پرورش و آوري شده بود، استفاده شد.  بختیاري (شولی) واقع در شهرستان شهرکرد، جمع لري
اصفهان در مجاورت گردنه رخ و  - کیلومتري جاده شهرکرد 15بختیاري در   نژاد گوسفند لرياصالح

 400اي به نام دره شولی در شهرستان شهرکرد واقع شده است. مساحت این ایستگاه بالغ بر منطقه در
رأس گوسفند قابل استفاده است. ظرفیت مراتع اطراف  1000هکتار و ظرفیت تأسیسات آن براي 

به هاي اطراف ساله سطح نسبتاً زیادي از زمینایستگاه براي پرورش گوسفند بسیار پایین است. هر
شود. گوسفندان در این ایستگاه از صورت دیم و آبی به کاشت یونجه و اسپرس اختصاص داده می

کاشت یونجه و اسپرس و هاي اطراف ایستگاه از مراتع دستماه در زمینماه تا اواسط آباناواسط مرداد
صورت  گوسفندان بهماه ماه تا اواسط اردیبهشت نمایند. از اواسط آبانچر گندم و جو استفاده میپس

شوند که جیره گوسفندان متناسب با سن، جنس، مرحله آبستنی و شیردهی تنظیم دستی تغذیه می
باشد. گوسفندان از اواخر گندم، جو و تفاله چغندر میاستفاده یونجه، کاه گردد. مواد خوراکی مورد می
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شوند و تا اوایل مرداد کوچ داده می کیلومتري) 15ماه به مراتع طبیعی در منطقه دزك (فاصله اردیبهشت
گیرد.  اندازي در گله در اواسط شهریور انجام می ). قوچ2010کنند (فرهادي  از این مراتع تغذیه می

یابد. فصل زایش از اواسط  صورت کنترل شده بوده و آمیزش تا سه دوره فحلی ادامه می آمیزش به
وسیله شماره  ها بعد از تولد توزین شده و به ذیرد. برهپماه شروع و با شروع فصل بهار پایان میبهمن

ها   گیري بره شود. میانگین شیر ماهگی ثبت می 12ها در یک، سه، شش، نه و  شوند. وزن بره مشخص می
هاي نر به صورت  هاي ماده به صورت چراي آزاد و بره روزگی بوده و بعد از شیرگیري بره 5±90

براي بررسی اثرات ثابت (سال تولد، سن  ).2010(فرهادي شوند  ماهگی) تغذیه می دستی (تا شش
افزار  نرم )GLM(میش در هنگام زایش، جنس بره و تیپ تولد) بر صفات مورد نظر، از مدل خطی 

SAS 9.1  استفاده گردید. ابتدا تمامی اثرات ثابت در مدل قرار داده شدند و آنالیز انجام گرفت. اثر
ماهگی و  ماهگی، وزن نه ماهگی، وزن شیرگیري، وزن شش تولد، وزن یک تمامی این عوامل روي وزن

آیند،  دنیا می هاي متفاوتی به ها در هنگام زایش در تاریخ از آنجایی که بره .دار بود سالگی معنی وزن یک
منظور   کشی براي یک سن خاص، سنین متفاوتی خواهند داشت. ازاین رو به بنابراین در زمان وزن

عنوان متغیر همراه  کشی، از این متغیر به دار بودن سن در زمان وزن ها، پس از بررسی معنی  دهتصحیح دا
ماهگی، شیرگیري، شش ماهگی، نه ماهگی و  هاي یک هاي واریانس و کواریانس وزن در برآورد مؤلفه

ه رأس میش) جمعیت پای 348رأس قوچ و  76حیوان ( 424در پژوهش حاضر سالگی استفاده شد.  یک
سرگلزایی و همکاران، ( CFCرا تشکیل دادند. براي برآورد ضریب همخونی در این پژوهش، از برنامه 

) نوشته شده، استفاده گردید. براي بررسی اثر 1992) که بر اساس الگوریتم میوسین و لئو (2006
رکورد  7275ماهگی، رکورد وزن یک 6462رکورد وزن تولد،  7721همخونی بر صفات رشد، از تعداد

رکورد وزن  3088ماهگی و  رکورد وزن نه 3326ماهگی،  رکورد وزن شش 5745وزن شیرگیري، 
 سالگی استفاده شد.  یک

و روش حداکثر  WOMBATافزار  براي محاسبه میزان تابعیت صفات از همخونی، از نرم
ریب همخونی به هاي حیوانی مختلف، با در نظر گرفتن ض نمایی محدود شده با استفاده از مدل درست

نمایی مدل مناسب  سپس با استفاده از آزمون لگاریتم درستدر مدل، استفاده گردید.  همراهعنوان متغیر 
مایر، انتخاب گردید و میزان تابعیت از همخونی براي هر صفت، طبق نتایج مدل مناسب گزارش شد (

2000(.  
eaZXby 1  )1(مدل                                                                                          
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ecZaZXby 21  )2(مدل                                                                              

emZaZXby 31                       Cov (a, m) = 0    )                       3(مدل 
emZaZXby 31                       Cov (a, m) = Aσam                     4(مدل(  

emZcZaZXby 321          Cov (a, m) = 0                           5(مدل(  
emZcZaZXby 321         Cov (a, m) = Aσam )6(مدل                                    

y  :بردار مشاهدات براي صفت مورد استفاده ،b :متغیرهاي همراهو   بردار اثرات ثابت ،:a  بردار اثرات
، بردار اثرات محیطی دائمی مادري: c، بردار اثرات ژنتیکی افزایشی مادري m:، ژنتیکی مستقیم

:Xکند،   می ماتریس ضرایب که اثرات ثابت را به مشاهدات مربوطZ
1

که اثرات  ماتریس ضرایب: 
Zکند،  ژنتیکی افزایشی مستقیم را به مشاهدات مربوط می

2
ماتریس ضرایب که اثرات محیطی دائمی :  

Zکند،  مادري را به مشاهدات مربوط می
3

اتریس ضرایب که اثرات ژنتیکی افزایشی مادري را به : م
اثر ژنتیکی افزایشی کواریانس  :Cov(a,m)، مانده باقی  بردار اثرات e:کند،   مشاهدات مربوط می

  .بین اثرات ژنتیکی مستقیم و مادري کواریانس :σamخویشاوندي، روابط : ماتریس A، و مادري مستقیم
  

  نتایج و بحث
تا  1368از سال  ،گوسفندان مورد مطالعهو جمعیت همخون میانگین ضریب همخونی کل جمعیت 

درصد و  25/31ضریب همخونی  برآورد شد. باالتریندرصد  4/2و  94/0ترتیب  به، 1389سال 
درصد تشکیل دادند که این نتایج  5بیشترین حیوانات همخون را حیوانات با ضریب همخونی صفر تا 

 1فراوانی ضرایب همخونی کل جمعیت در جدول  د.نکن میزان پایین همخونی در این گله را تأیید می
یت داراي ضریب همخونی صفر درصد جمع 61شود  همانطور که مشاهده مینشان داده شده است. 

درصد جمعیت همخون است، داراي ضریب  89درصد از کل جمعیت که معادل  5/35باشند.  می
درصد از کل  5/0هستند. در گله مورد بررسی، تنها  )F≤0>05/0(صد در 5کوچکتر از  همخونی
مورد استفاده  به دلیل ناقص بودن شجرهدرصد بودند.  15داراي ضریب همخونی بیشتر از  ،حیوانات

(وجود جمعیت پایه) و نامعلوم بودن تعدادي از اسالف مشترك، ممکن است میزان همخونی کمتر از 
بیناباج و   بحري واقعیت برآورد شده باشد که این امر مربوط به روش محاسبه بر اساس شجره است. 

براي کل جمعیت متوسط ضریب همخونی را گل  اي روي گوسفند قره ) در مطالعه2012همکاران (
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درصد محاسبه نمودند که از مقادیر به دست آمده در این تحقیق  15/4و براي حیوانات همخون  52/1
) مقدار همخونی را براي کل جمعیت گوسفند زندي 2012میرزامحمدي و همکاران ( باشد. بیشتر می

د، اما مقدار ضریب درصد محاسبه نمودند که با مقدار برآورد شده در این پژوهش مطابقت دار 9/0
درصد بود که از مقدار محاسبه شده در این تحقیق  5/3همخونی به دست آمده براي جمعیت همخون 

همخونی کل جمعیت و جمعیت همخون ضریب ) مقدار 2012بابائیان و همکاران ( بیشتر بود. غالم
ده در این به دست آم درصد برآورد نمودند که از مقادیر 74/1و  51/0گوسفندان مغانی را به ترتیب 

درصد کل  29) 2012بابائیان و همکاران ( باشند. جمعیت همخون در مطالعه غالم مطالعه کمتر می
  حیوانات شجره را تشکیل داده بود که نسبت به جمعیت همخون این پژوهش کمتر بودند.

 

  نیهاي مختلف همخو فراوانی جمعیت گله گوسفند مورد مطالعه به تفکیک گروه -1جدول 
هاي ضرایب همخونی(درصد) گروه  تعدا حیوانات  درصد حیوانات   

 3/60   4641  F=0 

5/35  2739 0<F≤5 

2/2  168 5<F≤10 

5/1  113 10<F≤15 

5/0  36 F>15 

 کل   7697  100
  

، در شکل بختیاري مورد مطالعه، در هر سال روند تغییرات همخونی براي جمعیت گوسفندان لري
ها روند افزایشی  متوسط ضریب همخونی دام بررسی،هاي مورد  در طول سالشده است. نشان داده  1

 098/0داشت، به طوري که با برازش رگرسیونی خطی همخونی بر سال تولد، میزان افزایش همخونی 
) 2011. شیخلو و همکاران (بود )P>01/0(دار  و به لحاظ آماري معنی درصد در سال برآورد گردید

محاسبه نمودند، که از مقدار ساالنه افزایش در سال درصد  15/0را براي گوسفندان بلوچی این مقدار 
) براي گوسفندان مغانی، این 2012بابائیان و همکاران ( باشد. غالم همخونی در این تحقیق بیشتر می

. دست آوردند که از مقدار محاسبه شده در این پژوهش کمتر بود بهدر سال درصد  02/0مقدار را 
هاي مختلف متفاوت بود. میزان همخونی گله در دو سال ابتدایی  همخونی واقعی در فاصله زمانی سال

ونی هاي بعدي میزان همخ ها صفر بود، اما در سال دلیل حضور جمعیت پایه در این سال ) به69و  68(
اهش ضریب از دالیل ک کمترین مقدار بود. 86در سال  با یک روند مالیم افزایش یافت. همخونی
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توان به کاهش تعداد افراد همخون و همچنین پایین بودن مقدار ضریب  همخونی در این سال، می
تواند به علت افزایش آمیزش غیر خویشاوندي و ورود نرهاي  همخونی افراد همخون اشاره کرد که می

هاي  ودن تالقیبوده که علت آن باال ب 89بیشترین ضریب همخونی مربوط به سال  مولد به گله باشد.
) نسبت 65/2زیرا این سال داراي حداکثر میانگین همخونی ( باشد. در این سال مینزدیک خویشاوندان 

) روي گوسفند 2008همکاران (خواه و  در تحقیقات انجام شده توسط عادلی هاي قبل بود. به سال
) براي 2011و همکاران (مینی  ) براي گوسفند مغانی، ماکسی2012بابائیان و همکاران ( زندي، غالم

گل، نوسانات همخونی طی  ) براي گوسفند قره2012گوسفند استرالیایی و بحري بیناباج و همکاران (
  است.  هاي مورد بررسی گزارش شده سال

  
 هر سال  درروند تغییرات همخونی  -1شکل 

  
 ن لري، براساس سال تولد در گوسفنداتغییرات همخونی را به تفکیک جنسروند  2شکل 

ضریب با برازش رگرسیونی خطی همخونی بر سال تولد، میزان افزایش ساالنه دهد.  بختیاري نشان می 
دار  و به لحاظ آماري معنی برآورد گردید ،درصد 09/0و  1/0ترتیب  ها به براي نرها و مادههمخونی 

)01/0<P( ده شد. این مقدار مشاه 89همخونی در حیوانات نر و ماده در سال میزان بیشترین . بود
. کمترین همخونی بین گردیددرصد محاسبه  73/2ها  درصد و براي ماده 59/2 همخونی براي نرها

درصد برآورد گردید.  33/0و  0ترتیب برابر  بود که به 71ها در سال  جمعیت همخون، براي نرها و ماده
افزایش بود اما همخونی در هاي ماده با یک شیب مالیم طی سالیان مختلف در حال  همخونی در بره

از ، به صفر تقلیل یافت 07/0از مقدار  70هاي نر، نوسانات زیادي داشت. به طوري که در سال  بره
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نسبت به  89و ناگهان در سال  یافتکاهش  85در سال  ،کردهشروع به افزایش مالیم  76سال 
هاي  اال بودن تالقیدلیل ب این افزایش همخونی، به داشت.افزایش چشمگیري  هاي قبل سال

هاي نر و ماده  باشد. با وجود این نوسانات، مقدار همخونی در بره خویشاوندان نزدیک در این سال می
نتایج این تحقیق نشان داد که تعداد شود.  کننده محسوب نمی این گله پایین بوده و امري نگران

ها  ها در بیشتر سال مخونی آنحیوانات نر و ماده همخون در هر سال افزایش داشته، اما ضریب ه
کاهش یافت. کاهش ضریب همخونی بین حیوانات همخون همراه با افزایش تعداد حیوانات همخون، 

تفاوت مشاهده ن دور بوده است. هاي انجام گرفته، آمیزش بین خویشاوندا اکثر آمیزشدهد که  نشان می
هاي  هاي جنسی دو جنس و تفاوت ومدلیل تفاوت کروموز به ها، ممکن است، شده بین نرها و ماده

) مطابقت 1992این نتیجه با نتایج گزارش شده توسط وینر و همکاران (. باشد ها آنفیزیولوژیک بین 
  داشت. 

  

  
  در هر سالهاي نر و ماده  روند تغییرات همخونی در بره -2شکل 

  

به ازاي هر سال  ،و دو قلو متولد شده ک قلوتهاي  روند تغییرات همخونی در بره، 3در شکل 
با برازش رگرسیونی خطی همخونی بر سال تولد، شده است.  ارائه بختیاري در گله گوسفند لري ،تولد

 098/0و  099/0ترتیب برابر  قلو و دوقلو متولد شده به هاي تک بره میزان افزایش ساالنه همخونی براي
قلو و چندقلو متولد شده،  هاي تک خونی در برههم بود.  )P>01/0(دار  و به لحاظ آماري معنی درصد

کند و دائم در حال کم و زیاد شدن است و تغییرات همخونی روند  روند مشخصی را طی نمی
بود که افزایش  89قلو و چند قلو در سال  هاي تک اي ندارد. بیشترین مقدار همخونی در بره پیوسته
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در سال  هاقلو باشد. کمترین مقدار همخونی براي تک مده آن میهاي نزدیک در این سال، دلیل ع تالقی
هاي چندقلو متولد شده کمترین  محاسبه شد. براي برهدرصد  05/0بود که میانگین همخونی برابر  70

ها صفر برآورد  مشاهده شد که میزان همخونی در این سال 73و  70هاي  مقدار همخونی در سال
تواند  نسبت به چندقلوها میانگین همخونی باالتري داشتند. این امر می قلوها به طور کلی، تک گردید.

ترین دلیل  محتملقلو باشد.  هاي تک هاي چندقلو در مقایسه با بره به دلیل تعداد کم مشاهدات بره
اند که سبب  و در گله نمانده  حذف شدهبدن، که چندقلوها به دلیل وزن کم  تواند این باشد می

اي مشابه دست  ) در پژوهشی روي گوسفند مرینو به نتیجه1999اال و همکاران (آن .همخونی شود
اثر  و بقاء بره بعد از تولد یافتند و بیان کردند که امکان دارد همخونی بره بر ادامه زندگی داخل رحمی

) مطابقت 2010با نتایج به دست آمده توسط فرهادي و همکاران (همچنین این نتایج گذار باشد. 
هاي انجام شده روي  نوسانات مشاهده شده در ضریب همخونی در این پژوهش و پژوهش .داشت

هاي مولد،  قوچهاي مولد به میشتوانند ناشی از عوامل مختلفی چون، نسبت  نژادهاي مختلف، می
  و سطح تکامل شجره والدین استفاده شده باشند.  ها در گله درصد جابجایی قوچ

 
  در هر سالهاي تک قلو و دو قلو  خونی در برهروند تغییرات هم -3شکل 

 
هاي مختلف  آمار توصیفی ضرایب همخونی، گروه :بررسی اثر همخونی بر عملکرد صفات رشد

بختیاري، در  همخونی و میزان تابعیت از همخونی براي صفات وزن بدن در سنین مختلف گوسفند لري
رأس داراي  7656گوسفند مورد مطالعه، رأس  7697از  طبق نتایج حاصل شده است.ارائه  2جدول 

رکورد وزن تولد بودند. با افزایش سن تعداد افراد داراي رکورد کاهش یافته به طوري که براي وزن 
صفات مورد بررسی، بیشتر  کلیهرأس گوسفند داراي رکورد وجود داشت. براي  3114سالگی  یک
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اکثر حیوانات همخون در هر گروه سنی،  حیوانات داراي رکورد، داراي ضریب همخونی صفر بودند.
درصد بودند و تعداد بسیار کمی از حیوانات همخون، ضریب  5داراي ضریب همخونی بین صفر تا 

ضریب تابعیت صفات مورد مطالعه از همخونی، طبق نتایج  درصد داشتند. 10همخونی بیشتر از 
ارش شد. مدل مناسب انتخاب شده نمایی گز بر اساس آزمون لگاریتم درست حاصل،ترین مدل  مناسب

که شامل اثرات ژنتیکی مستقیم و مادري  بود 5ماهگی و شیرگیري، مدل  براي صفات اوزان تولد، یک
بود که عالوه بر اثرات مناسب  2ماهگی مدل  براي وزن شش و اثرات محیطی دائمی مادري بود.

 1ماهگی مدل  راي اوزان نه و دوازدهبژنتیکی دام، اثرات محیطی دائمی مادري را نیز در بر دارد. 
. باشد که فقط شامل اثرات ژنتیکی مستقیم خود حیوان می ترین مدل انتخاب شد عنوان مناسب به

سالگی از  ماهگی و یک ماهگی، نه ماهگی، شیرگیري، شش ضریب تابعیت صفات اوزان تولد، یک
که این مقادیر  محاسبه شد - 234و  -1/193، -6/283، - 8/109، -4/34+، 5/0ترتیب برابر   همخونی به

  )P>01/0(دار  ولی براي بقیه صفات از لحاظ آماري معنی )<05/0P(دار نبود  براي وزن تولد معنی
 8/109ماهگی،  گرم وزن یک 4/34 دهد که میزان تابعیت از همخونی براي صفات دیگر نشان میبودند. 

گرم وزن  234ماهگی و  گرم وزن نه 1/193ماهگی،  گرم وزن شش 6/283گرم وزن شیرگیري، 
هاي  ) بیان کردند که پاسخ به همخونی به تفاوت1999آناال و همکاران (. کاهش یافته استیکسالگی 

و اختالفات بین حیوانات (سن، جنس و نوع تولد) تراکم همخونی  طوحیا اختالفات در سژنتیکی 
تی ژنوتیپهاي مغلوب است که به عنوان یک افت ناشی از همخونی ناشی از هموزایگوسیبستگی دارد. 

ها  تحقیقات زیادي در زمینه تأثیر همخونی بر صفات اقتصادي دام. ژنتیکی پذیرفته شده است اصل
انجام گرفته و در اغلب موارد اثر منفی همخونی بر این صفات گزارش شده است که مقدار این تأثیر 

) تأثیر منفی 2007شد. نورنبرگ و سورنسن (با نژاد و صفت مورد مطالعه متفاوت می بر حسب
شایر و آکسفورد دانمارك گزارش نمودند. الماسی و  همخونی را بر وزن تولد گوسفندان شروپ

محاسبه نمودند.  -92/0 از همخونی را براي بز مرخز) ضریب تابعیت وزن تولد 2012همکاران (
گرم به ازاي یک  -4تولد وزن براي ) در پژوهشی میزان افت همخونی را 2012بحري و همکاران (

اي روي گوسفند  ) در مطالعه1997( چامیو  بوجناندرصد افزایش در میزان همخونی برآورد نمودند. 
ماهگی آناال  براي وزن یک+ برآورد نمودند. 1/0از همخونی را ساردي، ضریب تابعیت وزن تولد نژاد 

 را ثر یک درصد افزایش در میزان همخونیگرم کاهش در وزن بدن، در ا 180) 1998و همکاران (
برآورد نمودند.  -45ماهگی  ) این ضریب را براي وزن یک1982گزارش نمودند. لمبرسن و همکاران (

مقادیر گزارش شده توسط این محققان از مقادیر به دست آمده در این پژوهش کمتر بود. الماسی و 
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 محاسبه نمودند.گرم  8/4یرگیري در بز مرخز وزن ش ) میزان افت همخونی را براي2012همکاران (
گرم به  38گل  ) میزان افت همخونی را براي وزن شیرگیري، در گوسفند قره2012بحري و همکاران (

ازاي یک درصد افزایش در ضریب همخونی برآورد نمودند. این مقادیر کمتر از مقادیر به دست آمده 
) مقدار ضریب تابعیت از همخونی را براي وزن 1999آناال و همکاران ( باشند. در این تحقیق می

) 2000نواز و همکاران ( گزارش کردند. در مطالعه مهمان سدر گوسفند مرینو گرم -65/0شیرگیري 
گرم گزارش شد که کمتر از مقدار  -4/3ماهگی  روي گوسفند بلوچی، ضریب تابعیت وزن شش

ماهگی از  ) نیز ضریب تابعیت وزن شش2012این پژوهش بود. بحري و همکاران (محاسبه شده در 
ماهگی مقدار تابعیت  9گرم). براي وزن  -139( ورد نمودندرا کمتر از مقدار این مطالعه برآ همخونی

) 2012برآورد شد که از مقدار گزارش شده توسط بحري و همکاران ( -1/193این صفت از همخونی 
سالگی، میرزا  هاي انجام شده براي وزن یک در بررسیباشد.  یبیشتر م گرم) 150( گل براي گوسفند قره

) مقدار تابعیت این 2012) و بحري و همکاران (2000نواز و همکاران ( )، مهمان1999و همکاران (
گزارش نمودند که از مقدار محاسبه شده در این  -178و  -24، -39ترتیب  صفت از همخونی را به

دست آمده توسط محققان مختلف،  تفاوت در نتایج به بودند.بختیاري کمتر  مطالعه براي گوسفند لري
هاي مورد استفاده  هاي تحت مطالعه، نژاد و یا مدل تواند به علت روند متفاوت همخونی در گله می

همخونی از پارامترهاي مخصوص به هر همچنین  ).2010فرهادي، ها باشد ( براي تجزیه و تحلیل داده
  .هاي مختلف متفاوت باشد ر گلهطبیعی است که دجامعه است و 

  

  بختیاري فراوانی و میانگین همخونی حیوانات داراي رکورد صفات تولیدي در گله گوسفند لري -2جدول 

تابعیت از 
  همخونی

درصد همخونی 
 جمعیت

 تعداد(رأس) همخونی(رأس)٪تعداد در گروه هاي مختلف 

 N همخون F>10 5<F≤10 0<F≤5 F=0 کل همخون صفت
5/0  02/2  46/0  51 119 1589 5897 1759 7656 BW 
4/34-  34/2  13/1  144 170 2780 3315 3094 6409 W1 
8/109-  41/2  02/1  152 169 2745 4158 3066 7224 W3 
6/283-  27/2  99/0  104 136 2286 3242 2526 5768 W6 
1/193-  12/2  81/0  45 64 1156 2058 1265 3323 W9 

234 -  06/2  81/0  41 56 1127 1890 1224 3114 W12 
: N حیوانات داري رکورد در هر وزن تعداد، BW ،وزن تولد :W1 ماهگی،  یک: وزنW3شیرگیري،  : وزنW6 وزن :
  سالگی یک: وزن W12ماهگی،  نه: وزن  W9ماهگی، شش
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  گیري نتیجه
 ندخویشاو حیوانات بین مختلف هاي سال طی گله این در که گرفت نتیجه توان می طورکلی به

 مرور به اما کم، همخون حیوانات تعداد ابتدایی هاي سال در که  طوري به .است گرفته صورت آمیزش
 ضریب میانگین ،خویشاوند افراد و آمیزش گله داخل از ماده و نر هاي مولد انتخاب علت به زمان

ده در این گله این مقدار افزایش در همخونی ناچیز است و امري نگران کنن است. رفته باالتر همخونی
بار همخونی روي  دلیل اثرات زیان بهاما اگر این افزایش ادامه یابد،  شود. در حال حاضر محسوب نمی

صورت  مدیریت همخونی بهساز باشد. پس با  تواند مشکل هاي آینده می در سالصفات مختلف، 
 ،صورت کنترل شده به و استفاده از آمیزش نرهاي مولد برتر در گله هاي دور در گله افزایش آمیزش

  .بیش از حد همخونی جلوگیري نمود ناشی از افزایشاحتمالی آور  از اثرات زیان توان می
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Abstract 

The aim of this study was to estimate the amount of inbreeding coefficient in 
Lori-Bakhtiari sheep and its impact on growth performance. In this study pedigree 
information and body weight at different ages (birth weight, one month weight, 
weaning weight, 6 month weight, 9 month weight and 12 month weight) of 7697 
lambs from 291 rams and 2097 ewes were used. The data were collected at 
Shahrekord sheep breeding station during 1989-2012. Estimation of inbreeding 
coefficient was done by CFC program and quantifying the individual inbreeding 
regression on the traits was applied by Wombat software. Number of inbred 
animals in the pedigree was 3056 lambs, equal to 39.5% of the total population. 
The average inbreeding coefficient of the population and inbred population were 
0.94 and 2.4%, respectively. The regression coefficients of inbreeding for birth 
weight, one month weight, weaning weight, 6 month weight, 9 month weight and 
12 months weight were estimated as +0.5, -34.4, -109.8, -283.6, -193.1 and -234 g, 
respectively. The highest inbreeding coefficient was 31.25 % and most inbred 
animals had inbreeding coefficients lower than 5 %. These results confirmed the 
low level of inbreeding in the population. Annual trend of the population average 
of inbreeding coefficient was 0.098 which was statistically significant (P<0.05). 
Applying a designed mating system like crossbreeding could be a suitable method 
to avoid inbreeding depression via keeping the level of inbreeding under control. 
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