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)j_fayazi@ramin.ac.irول: ونویسنده مس(،و منابع طبیعی رامین خوزستاندانشیار، دانشگاه کشاورزي -2

دانشیار، مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی شهرکرد-4
30/2/94تاریخ پذیرش: 6/10/91تاریخ دریافت: 

چکیده
در این بختیاري بود. شم، در گوسفندان لريوزن پعملکردو اثر آن بر یخونهمضریبهدف از انجام این مطالعه، برآورد 

1370هاي رأس میش که طی سال1924رأس قوچ و 273رأس بره حاصل از 6234پژوهش، از رکوردهاي وزن پشم مربوط به 
رأس از کل حیوانات شجره، 1764استفاده شد. شده بود جمع آوري ،شولی واقع در شهرستان شهرکرده در ایستگا1389تا 
. اثر شددرصد برآورد 32/2و 02/1به ترتیب برابر خونهمبراي کل جمعیت و جمعیت یخونهممیانگین ضریب بودند.خونهم
هاي نر و ماده به ازاي یک درصد افزایش در ضریب . در بره)>01/0p(گرم بود- 2/4±0/1وزن پشم عملکردبر یخونهم
گرم 2±1) و در دوقلوها>01/0p(گرم 6/4±1قلو هاي تکر برهد، )>01/0p(گرم 3±1و 5±1، وزن پشم به ترتیب یخونهم

به خونهمبراي کل جمعیت و جمعیت یخونهمساالنه. روند تغییرات )<05/0pدار نبود (که از لحاظ آماري معنیکاهش یافت
به یخونهمنابراین با مدیریت ب. )>01/0p(دار بودگرم و از لحاظ آماري معنیکیلو-72/0±1/0و 099/0±01/0ترتیب برابر 

آور توان از اثرات زیانهاي دور در گله و استفاده از آمیزش نرهاي مولد برتر به صورت کنترل شده، میصورت افزایش آمیزش
جلوگیري نمود.یخونهماحتمالی، ناشی از افزایش بیش از حد 

اري، تابعیت، گوسفند لري بختییخونهمکلیدي: وزن پشم، هايواژه

مقدمه
گیرد و آمیزش بین اي که انتخاب انجام میدر جامعه

ریزي ها برنامهحیوانات با توجه به خصوصیات ژنتیکی آن
شود، الزم است در مدت اجراي برنامه انتخاب، میزان می

پشم در اقتصاد ). 16تغییرات فنوتیپی و ژنتیکی بررسی شود (
به پرورش گوسفندان خصوص در کشورهایی که دامپروري، به

پردازند از حد یک فرآورده جنبی فراتر رفته و نژاد پشمی می
آید. به شمار میبه محصول اصلی گوسفند در این کشورها

گوسفند، تحقیقات دهندهکشورهاي پرورشدر،دلیلهمین 
با هزینه فراوان پشمکیفیت تولیدوسیعی براي بهبود کمیت و

ات پشم از حیث اقتصادي و . تعیین خصوصیشودانجام می
بافی از اهمیت خاصی کاربرد آن در صنایع نساجی و قالی 

در جهان امروز صنایع نساجی جایگاه ).26(باشد برخوردار می
بنابراین افزایش کمی و کیفی ،اي در اقتصاد کشورها داردویژه

ي یافته و تولید آن از بیشترمحصول پشم، روز به روز اهمیت 
پایه نیه مالی کشورها و ازدیاد ثروت ملی، هملحاظ تقویت ب

صنایع مهم و تجدیدشونده، اهمیت زیادي دارد. گوسفندان 
ي از نظر کمترظریف، ظرفیت ایرانی نسبت به گوسفندان پشم

پشم داراي تولید پشم دارند. در کشورهایی که گوسفندان 
درصد 25تا 20دهند، تولید پشم حدود ظریف پرورش می

، اما در ایران درآمد )16(دهدداران را تشکیل میدرآمد دام
این امر ). 16(کندتولید پشم از پنج درصد تجاوز نمیحاصله از 

دهنده آن است که در انتخاب گوسفندان ایرانی تولید نشان
پشم چندان مورد توجه قرار نگرفته است. گوسفندان ایرانی از 

ضخیم یا پشم داراي نظر کیفیت پشم در ردیف گوسفندان 
).16(گیرندقرار میبافی گوسفندانی با پشم مناسب براي قالی

رأس یکی 1700000بختیاري با جمعیتی بیش از گوسفند لري

در استان بیشترجثه کشور است که هاي درشتاز نژاد
620000هاي عشایري (چهارمحال و بختیاري و تحت سیستم

ساالنهبد و یارأس) پرورش می1012000رأس) و روستایی (
سزایی در بهزار تن گوشت قرمز نقش 23ش از با تولید بی

خواه و ). طبق گزارش وطن23(دارندتولید پروتئین حیوانی 
ین برخی خصوصیات تولیدي این توده به ا)24همکاران (

کیلوگرم، 2/56میش بلوغ (جسمی) شرح است: میانگین وزن 
، متوسط میزان الدرسکیلوگرم9/1ناشور،میانگین وزن پشم

درصد، میانگین کل وزن تولد به ازاي هر میش 2/91آبستنی
کیلوگرم، میانگین کل وزن شیرگیري به پنجتحت آمیزش 

هاي کیلوگرم و تعداد بره8/26ازاي هر میش تحت آمیزش 
باشد.رأس می1/1شیرگیري شده در هر زایش میش 

آسیب به رشد، تولید، سالمتی، باروري و بقاءیخونهم
اي به صورت ). در پرورش حیوانات مزرعه4رساند (می
هاي تحقیقاتی، احتمال هاي بسته و کوچک و در ایستگاهگله

). 11و مشکالت ناشی از آن وجود دارد (یخونهمایجاد 
صحیح هاي اصالح نژادي مدرن که از برآوردهاي برنامه
چنینهمهاي اصالحی حیوانات براي صفات مختلف و ارزش
هاي تولیدمثلی پیشرفته استفاده می کنند، به پیشرفت روش

خویشاوندانناشی از انتخابیخونهمژنتیکی سریع و افزایش 
هاي جانوري میزان همخونی در جمعیت). 25شوند (میمنجر 

بیش از هر چیز تحت تأثیر الگوي آمیزشی قرار دارد و هر چه 
یشتر باشد، هاي نزدیک در یک جمعیت بشانس ایجاد آمیزش

). 11احتمال افزایش همخونی در آن جمعیت بیشتر است (
است. این معیار یخونهم، ضریب یخونهممعیار اندازه گیري 

ارائه 1922رایت در سال وسیلهبهشود، نشان داده میFکه با 
آمیزش خویشاوندان یا افراد داراي جد مشترك .)13(شد

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري
پژوهشهاي تولیدات دامی
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). از آنجا که 14(دشونامیده می)آمیزيخویش(یخونهم
به عنوان انحراف از مقدار مورد انتظار جامعه یخونهمضریب 

بنابراین ،شودتصادفی) تعریف میپایه (جامعه با آمیزش کامالً
لتی که در هیچ جایگاه ژنی, تواند از صفر (حامقدار آن می

ترك وجود ندارد) تا یک (حالتی به خاطر سلف مشمشابهت
به خاطر سلف مشترك مشابه ،ژنیهايتمام جایگاهکه 

، افزایش یخونهمیکی از آثار ).9هستند) تغییر کند (
در یخونهمهموزیگوسیتی و کاهش هتروزیگوسیتی است. 

ها و یک جمعیت به کاهش واریانس ژنتیکی داخل الین
). 7شود (میمنجر ها افزایش واریانس ژنتیکی بین الین

انجام یخونهممقدار ضریب تحقیقات زیادي در زمینه برآورد 
)، 15)، رزیوسکا و همکاران (26شده است. وینر و همکاران (

)، شیخلو 1خواه و همکاران ()، عادلی20ویک و همکاران (ون
بابائیان و غالم)، 3، بحري بیناباج و همکاران ()21و همکاران (
هایی را پژوهش) 13نیا و همکاران (و متقی) 10همکاران (
و تأثیر آن بر برخی صفات یخونهمرد ضریب براي برآو

روال، السنبورگ، وتولیدي، به ترتیب روي نژادهاي ساردي، ب
اند. این انجام دادهو بلوچی مغانی ،گلزندي، بلوچی، قره
، 22، 81/9، 82/2را به ترتیب یخونهممحققین میانگین 

درصد براي کل جمعیت 67/0و 52/1،51/0، 95/1، 06/1
اند. هدف از انجام این پژوهش، بررسی روند ردهگزارش ک

و اثر آن بر وزن پشم گوسفندان لري بختیاري یخونهم
ایستگاه شولی شهرکرد بود. 

هامواد و روش
6234در این پژوهش، از رکوردهاي وزن پشم مربوط به 

رأس میش که 1924رأس قوچ و 273رأس بره حاصل از 
در ایستگاه پرورش و اصالح 1389تا 1370هاي طی سال

نژاد گوسفند لري بختیاري (شولی) واقع در شهرستان شهرکرد 
نژاد جمع آوري شده بود، استفاده شد. ایستگاه پرورش و اصالح

اصفهان و در -جاده شهرکردبختیاري در ريگوسفند ل
اي به نام دره شولی در شهرستان شهرکرد واقع شده منطقه

هکتار و ظرفیت 400گاه بالغ بر است. مساحت این ایست
رأس گوسفند قابل استفاده است. 1000تأسیسات آن براي 

ظرفیت مراتع اطراف ایستگاه براي پرورش گوسفند بسیار 
هاي اطراف به ساله سطح نسبتاً زیادي از زمینپایین است. هر

کاشت یونجه و اسپرس اختصاص داده صورت دیم و آبی به
ماه تا اواسط این ایستگاه از اواسط مردادشود. گوسفندان در می

کاشت هاي اطراف ایستگاه از مراتع دستماه در زمینآبان
. از کنندچر گندم و جو استفاده میسیونجه و اسپرس و پ

ندان به صورت ماه گوسفماه تا اواسط اردیبهشتاواسط آبان
جیره گوسفندان متناسب با سن، جنس، دستی تغذیه شده و 

د. مواد خوراکی مورد شومیآبستنی و شیردهی تنظیممرحله 
باشد. گوسفندان گندم، جو و تفاله چغندر میاستفاده یونجه، کاه
15به مراتع طبیعی در منطقه دزك (فاصله از اواخر اردیبهشت

این مراتع شوند و تا اوایل مرداد از کیلومتري) کوچ داده می

له در اواسط شهریور انجام اندازي در گ). قوچ8کنند (تغذیه می
تا سه دوره ش به صورت کنترل شده بوده وگیرد. آمیزمی

روع و با یابد. فصل زایش از اواسط بهمن شفحلی ادامه می
ها در چینی بره). پشم8پذیرد (شروع فصل بهار پایان می

. براي گیردمیهاي اردیبهشت، خرداد و تیر صورت ماه
ا فایل شجره تشکیل شد که ، ابتدیخونهممحاسبه ضریب 

بره، پدر و مادر بود. سپس با هايهاي شمارهشامل ستون
براي تک یخونهم) ضرایب CFC)17افزار استفاده از نرم
هر دام، در یخونهمشد. سپس ضریب برآورد تک حیوانات 

ستونی مقابل آن حیوان قرار گرفت و به عنوان متغیر کمکی از 
ها بر وزن پشم، دادهیخونهمرسی اثر بربراي. آن استفاده شد

)  1/9(نسخه SASافزار با استفاده از یک مدل خطی و با نرم
شدند. مقایسه میانگین حداقل مربعات وزن تجزیه و تحلیل 

با استفاده از ،پشم، بین سطوح مختلف اثرات ثابت و متقابل
،یخونهمروندبرآوردانجام گرفت. برايکرامر - توکیآزمون 

سال و هردرشدهمتولدهايبراي دامیخونهممیانگین 
تولد، براي کل جمعیت و نوع به تفکیک جنس و چنینهم

سال،هرازايبهترتیباینبهمحاسبه شد.خونهمجمعیت 
درهادامیخونهمضریب میانگینکهآمددستبهعددیک
زار افدهنده روندها با نرمهاي نشانرسم شکل. بودسالآن

Excel .رگرسیونیتحلیلوتجزیههايمدلازانجام گرفت
استفادهروندهابودندارمعنیتعیینبرايExcelافزارنرم
بر وزن یخونهماز مدل خطی آماري زیر براي بررسی اثر .شد

:شدپشم استفاده 
yijkl = µ + ybi + sex j + Ls k +(Sex*LS)jk
+(yb*Sex)ij + (yb*LS)ik + b1 (Agijkl - Āg) + F
(ls*sex) ijkl + eijkl

موردصفتبرايمشاهداتازیکهر: yijklmدرآن: که
سالامینiاثر: ybiصفت در جمعیتمیانگین: µمطالعه،

sex،)70...،و89(برهتولد k =اثرjنر و برهجنسامین)
LS،ماده) k :اثرkقلو و دوقلو)(تکتولدنوعامین،b1:بضری

زماندربرهسن:Agijklm،پشموزندربرهسنتابعیت
،چینیپشمزماندرجمعیتسنمیانگین:Āg،چینیپشم

(Sex*LS)jk:تولد،نوعوبرهجنسبینمتقابلاثر
(yb*Sex)ij:سال تولد برهوبرهجنسبینمتقابلاثر،
(yb*LS)ik:تولدنوعوسال تولد برهبینمتقابلاثر،F
(ls*sex)ijkl :شدهآشیانهبرهیخونهمضریبکمکیمتغیر

باقیماندهاثرات:eijklmوتولدتیپ- جنسترکیبیگروهداخل
.است

نتایج و بحث
براي یخونهمطبق نتایج به دست آمده، میانگین ضریب 

32/2و 02/1به ترتیب برابر خونهمکل جمعیت و جمعیت 
و صفریخونهمریب ضین کمتر. )1(جدول درصد بود

درصد بود. 73/27یخونهمباالترین ضریب 
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خونهم(درصد) کل جمعیت و جمعیت یخونهمتوصیفی ضریب هايهآمار- 1جدول 
Table 1. Descriptive statistics of inbreeding coefficient (%) in total and inbred population

حداکثر حداقل میانگین تعداد جمعیت
73/27 0 02/1 6234 کل جمعیت
73/27 024/0 32/2 1764 خونهمجمعیت 

یخونهمرا حیوانات با ضریب خونهمین حیوانات بیشتر
درصد) که این نتایج 5/25درصد تشکیل دادند (پنجصفر تا 

. )2(جدول کننددر این گله را تأیید مییخونهممیزان پایین 
درصد جمعیت داراي 7/71شود ه مشاهده میطور کهمان

درصد از کل جمعیت 5/25باشند. صفر مییخونهمضریب 
است، داراي ضریب خونهمدرصد جمعیت 1/91که معادل 

) هستند. در گله F≤0>05/0درصد (پنج از ترکوچکیخونهم
درصد از کل حیوانات، داراي ضریب 28/0مورد بررسی، تنها 

درصد بودند. به دلیل ناقص بودن شجره 15ز ابیشتریخونهم
مورد استفاده (وجود جمعیت پایه) و نامعلوم بودن تعدادي از 

از واقعیت کمتریخونهممشترك، ممکن است میزان نیاي
برآورد شده باشد که این امر مربوط به روش محاسبه بر اساس 

اي روي ) در مطالعه3بیناباج و همکاران (بحريشجره است. 

را براي کل جمعیت یخونهمگل متوسط ضریب وسفند قرهگ
درصد محاسبه نمودند 15/4خونهمو براي حیوانات 52/1

باشد. میبیشترکه از مقادیر به دست آمده در این تحقیق 
را براي کل یخونهم) مقدار 13میرزامحمدي و همکاران (

از کمتردرصد محاسبه نمودند که 9/0جمعیت گوسفند زندي 
مقدار به دست آمده در این تحقیق بود، اما مقدار ضریب 

درصد بود 5/3خونهمبه دست آمده براي جمعیت یخونهم
بود. بیشترکه از مقدار محاسبه شده در این تحقیق 

کل یخونهم) مقدار ضریب 10بابائیان و همکاران (غالم
51/0گوسفندان مغانی را به ترتیب خونهمجمعیت و جمعیت 

درصد برآورد نمودند که از مقادیر به دست آمده در 74/1و 
بودند. کمتراین مطالعه 

خونهمگوسفندانهاي مختلفگروهدررکورد وزن پشم فراوانی -2جدول 
Table 2. Frequency of fleece weight record in different groups of inbred sheep

درصد حیوانات تعدا حیوانات (درصد)یخونهمهاي ضرایب گروه
7/71 4470 =F0
5/25 1590 0<F≤5

38/1 86 5<F≤10
14/1 71 10<F≤15
28/0 17 F>15

100 6234 کل

و 3092تعداد کل حیوانات نر و ماده شجره به ترتیب برابر 
رصد و تعداد د41/50و 59/49رأس بوده که به ترتیب 3142
رأس 1833و 4401قلو موجود در شجره و دوقلوتکت حیوانا

درصد از کل حیوانات 41/29و 59/70بودند که به ترتیب 
. از کل حیوانات شجره، تعداد )3(جدول شجره را تشکیل دادند

رأس 1764از تعداد بودند. خونهمدرصد) 3/28رأس (1764
ند رأس ماده بود796رأس نر و 968، تعداد خونهمحیوان 

درصد بودند. تعداد 13/45و 87/54که به ترتیب برابر 
504و 1260به ترتیب خونهمي دوقلوو قلوتکحیوانات 

درصد از حیوانات 57/28و 43/71رأس بودند که به ترتیب 
هاي کل جمعیت، در نرها و مادهرا تشکیل دادند.خونهم

ین آن به ترتیب بیشترصفر و یخونهمین ضریب کمتر
در دوقلوو قلوتکهاي درصد بود. براي بره73/27و 22/27

ین ضریب بیشترصفر و یخونهمین ضریب کمترکل جمعیت، 
25و 73/27ها به ترتیب دوقلوها و قلوتکبراي یخونهم

ین ضریب بیشترین و کمترخونهمدر نرهاي درصد بود. 

خونهمهاي درصد و در ماده22/27و 024/0برابر یخونهم
درصد 73/27و 049/0یخونهمین ضریب بیشترین و کمتر
ي قلوتکهاي در برهیخونهمحداقل و حداکثر ضریب بود. 

ي دوقلوهاي درصد و در بره73/27و 037/0خونهم
درصد 45/14و 024/0این مقادیر به ترتیب برابر خونهم

، بین دو میانگین ضریب اس نتایج آزمون آماريبر اسبود. 
و ماده، 06/1هاي نر و ماده، در کل جمعیت (نر، برهینخوهم
دار ) اختالف معنی42/2و 34/2(خونهم) و در جمعیت 99/0

. در کل جمعیت، میانگین )<05/0p(آماري وجود نداشت
درصد بود که با 08/1قلوتکهاي برهیخونهمضریب 

،درصد بودند98/0یخونهمکه داراي میانگین دوقلوهاي بره
هاي . بین بره)>01/0p(اختالف معنی دار آماري وجود داشت

36/2یخونهمکه داراي میانگین خونهمي دوقلوو قلوتک
، از نظر آماري اختالف معنی دار وجود نددرصد بود21/2و 

. )<05/0p(نداشت
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.)>05/0p(دار دارنداز لحاظ آماري با هم اختالف معنیجز آنهایی که داراي حروف مشابه هستند هاي داخل هر گروه،  بهمیانگین

، مشخص شد که )4(جدول طبق نتایج به دست آمده 
هاي نر دار آماري، بین میانگین پشم تولیدي برهاختالف معنی

، در کل جمعیت دوقلوو قلوتکهاي بین برهچنینهمو و ماده
اختالف در ). دلیلp>01/0، وجود داشت (خونهمو جمعیت 

تواند به دلیل گوسفندان نر و ماده میساالنهمقدار تولید پشم 
سبب افزایش تولید بودن سطح بدن در نرها باشد، که تربزرگ

اثر ) 20). ستائی مختاري و همکاران (6(شودپشم در نرها می
چینی گوسفندان جنس بره را بر وزن پشم در اولین پشم

ودند و عنوان نمودند که تأثیر دار گزارش نمکرمانی، معنی
هاي نر وجنسیت، ناشی از تفاوت در سیستم هورمونی بره

هاي هاي نر نسبت به برهبودن جثه برهتربزرگماده و نیز 
قلو هاي تکتفاوت مقدار پشم تولیدي برهمورددر .استماده 

هاي جفت توان چنین بیان کرد که، تعداد کوتیلدونمیدوقلوو 

ها قرار هاي خونی تغذیه کننده که جنین در میان آنو مویرگ
باشد و اندازي و تعداد جنین میگرفته است، تحت تأثیر تخمک

هاي مربوط به هر یک با افزایش تعداد جنین، تعداد کوتیلدون
ها محدودتر شده ها، کاهش یافته و در نتیجه تغذیه آناز جنین

هاي با بدن در برهشود. سطحمیکمترکه به تبع آن وزن بره 
هاي بوده و میزان پشم تولیدي در برهکمترتر جثه کوچک

،با توجه به نتایج به دست آمده.)22گردد (میکمتردوقلو 
ها، در بقیه سال،هاي ابتداییمقدار پشم تولیدي به جز در سال

) که 1(شکل از کل جمعیت بودبیشترخونهمدر جمعیت 
نسبت به خونهممشاهده کم جمعیت تواند به دلیل تعدادمی

باعث افزایش وزن پشم در یخونهمکل جمعیت باشد و 
نشده است.خونهمجمعیت 

میانگین حداقل مربعات وزن پشم (کیلوگرم) به تفکیک جنس و تیپ تولد- 4جدول 
Table 4. Least squares means of fleece weight (kg) by sex and type of birth

کل تولدوع ن جنس
دوقلو قلوتک ماده نر

003/0±83/0 005/0±73/0 b 003/0±87/0 a 003/0±77/0 b 005/0±89/0 a کل جمعیت
004/0±86/0 009/0±78/0 b 005/0±88/0 a 005/0±79/0 b 007/0±92/0 a خونهمجمعیت 

.)>05/0P(دار دارندوف مشابه هستند از لحاظ آماري با هم اختالف معنیجز آنهایی که داراي حرهاي داخل هر گروه، بهمیانگین

در هر سالخونهموزن پشم در کل جمعیت و جمعیت میانگین حداقل مربعات-1شکل 
Figure 1. Annually least squares mean of fleece weight in total and inbred population

خونو جمعیت همخونی (درصد) براي کل جمعیت توصیفی ضریب همه هايماربرخی آ- 3جدول 
Table 3. Some descriptive statistics of inbreeding coefficient (%) for total and inbred population

خونجمعیت هم کل جمعیت حداکثربره حداقل میانگین تعداد حداکثر حداقل میانگین تعداد
22/27 024/0 34/2 a 968 22/27 0 06/1 a 3092 نر
73/27 049/0 42/2 a 796 73/27 0 99/0 a 3142 ماده
73/27 037/0 36/2 a 1260 73/27 0 08/1 a 4401 قلوتک
45/14 024/0 21/2 a 504 25 0 89/0 b 1833 دوقلو
73/27 024/0 32/2 1764 73/27 0 02/1 6234 کل
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بر یخونهمناشی از افزایش هر یک درصد یخونهمافت 
گرم بود. یعنی به ازاي هر یک 2/4±1وزن پشم عملکرد

2/4وزن پشم انتظار است،یخونهمدرصد افزایش در ضریب 
یک درصد افزایش در ضریب به ازاي هر. یابدگرم کاهش 

، قلوتکهاي نر گرم در بره2/5، وزن پشم به اندازه یخونهم
هاي ماده گرم در بره8/3هاي نر دوقلو، گرم در بره9/0

(جدول کاهش یافتدوقلوهاي ماده گرم در بره1/0و قلوتک
دار  تأثیر معنییخونهم. طبق نتایج به دست آمده، )5
)01/0<p داشت. اما قلوتکهاي نر و ماده برهوزن پشم ) بر

دار لو، معنیهاي نر و ماده دوقبرهوزن پشم ، بر یخونهماثر 
مقدار کاهش وزن پشم ناشی از افزایش ). <05/0pنبود (

بسیار ناچیز بود. این قلوتکهاي نر و ماده در برهیخونهم
به دلیل ، احتماالًیخونهممقدار کم افت وزن پشم ناشی از 

هاي نر و نسبت به برهقلوتکهاي نر و ماده تعداد زیادتر بره
، به دلیل قلوتکهاي در برهچنینهم. دار شدماده دوقلو، معنی

شده و سطح بیشترنسبت به دوقلوها، وزن بدن بیشتررشد 
بدن نیز افزایش یافته، که باعث افزایش مقدار پشم تولیدي 

و در نتیجه آن، افزایش )10(هاي دوقلو شدهنسبت به بره
ها اثرگذار بود. روي وزن پشم این برهبیشتر، یخونهممیزان 

) در پژوهشی روي گوسفندان نژاد تارگی 5نبراك و نایت (ارکا
را روي وزن پشم، گزارش نمودند. یخونهمکلمبیا، اثر منفی 

این محققین عنوان کردند که به ازاي هر یک درصد افزایش 
گرم کاهش هفت، وزن پشم به مقدار یخونهمدر ضریب 

فندان اي روي گوس)، در مطالعه14یافت. متقی نیا و همکاران (
هاي نر روي وزن پشم برهیخونهمبلوچی، نشان دادند که 

. این محققین اشتاثر منفی ددوقلوو قلوتکو ماده دوقلو
هاي نر دوقلو در برهرا یخونهممقدار تابعیت وزن پشم از 

، به ترتیب برابر دوقلوو قلوتکماده هاي گرم و در بره-86/2
د. گرم محاسبه نمودن- 61/6و -92/0

خونی به تفکیک جنس و تیپ تولدمقدار تابعیت وزن پشم از ضریب هم- 5جدول 
Table 5. Regression coefficient of fleece weight on inbreeding coefficient by sex and type of birth

داريسطح معنی (گرم بر درصد)ضریب تابعیت (گرم)میانگین حداقل مربعات سطوح ترکیبی
004/0 2/5- 6±947 قلوتک×نر
762/0 9/0- 11±784 دوقلو×نر
002/0 8/3- 5±790 قلوتک×ماده
963/0 1/0- 9±695 دوقلو×ماده

یخونهمهاي مورد بررسی، متوسط ضریب در طول سال
)، به طوري که با برازش 2ها روند افزایشی داشت (شکل دام

، میزان افزایش بر سال تولدیخونهمرگرسیونی خطی 
. شیخلو )p>01/0(شددرصد در سال برآورد 098/0یخونهم

15/0) این مقدار را براي گوسفندان بلوچی 21و همکاران (
درصد در سال محاسبه نمودند، که از مقدار ساالنه افزایش 

بابائیان و همکاران . غالمبودبیشتردر این تحقیق یخونهم
درصد در سال 02/0ین مقدار را ) براي گوسفندان مغانی، ا10(

به دست آوردند که از مقدار محاسبه شده در این پژوهش 
هاي مختلف واقعی در فاصله زمانی سالیخونهمبود. کمتر

ین مقدار بود. از دالیل کمتر86در سال یخونهممتفاوت بود. 
توان به کاهش تعداد در این سال، مییخونهمکاهش ضریب 

یخونهمپایین بودن مقدار ضریب چنینهمو خونهمافراد 
تواند به علت افزایش آمیزش اشاره کرد که میخونهمافراد 

ین بیشترغیرخویشاوندي و ورود نرهاي مولد به گله باشد. 
بوده که علت آن باال 89مربوط به سال یخونهمضریب 

باشد. هاي خویشاوندان نزدیک در این سال میبودن تالقی

) نسبت 65/2(یخونهمال داراي حداکثر میانگین زیرا این س
وسیلهي قبل بود. در تحقیقات انجام شده بههابه سال

بابائیان و ) روي گوسفند زندي، غالم1خواه و همکاران (عادلی
مینی و همکاران ) براي گوسفند مغانی، ماکسی10همکاران (

) 3ن () براي گوسفند استرالیایی و بحري بیناباج و همکارا11(
هاي مورد طی سالیخونهمگل، نوسانات براي گوسفند قره

در جمعیت یخونهمقدار روند مبررسی گزارش شده است. 
، خونهمدر بین حیوانات . شددرصد برآورد -72/0خونهم

هاي طی سالحالت نزولی داشته به طوري که،یخونهمروند 
کاهش درصد در هر سال72/0به مقدار یخونهممختلف، 

هاي ابتدایی، تعداد جمعیت پایه کم در سال. )3(شکل یافت
در یخونهمافزایش یافت. با کنترل یخونهمبود و ضریب 

هاي مردمی، هر هایی از گلههاي بعد و وارد کردن قوچسال
رو به کاهش خونهماین جمعیت یخونهمساله مقدار 

، در ونخهم، در جمعیت یخونهمین مقدار بیشترگذاشت. 
مشاهده شد. 86در سال یخونهمین کمتربود و 70سال 
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در کل جمعیتیخونهمروند تغییرات -2شکل 
Figure 2. Trend of inbreeding in total population

خونهمدر جمعیت یخونهمروند تغییرات -3شکل 
Figure 3. Trend of inbreeding in inbred population

در کل جمعیت، یخونهمنتایج نشان داد که روند تغییرات 
براي سطوح مختلف جنس و تیپ تولد، حالت صعودي داشت

، به طوري که با افزایش هر سال، ضریب )5و 4هاي (شکل
و 104/0حیوانات نر و ماده به ترتیب به مقدار یخونهم

درصد افزایش یافت. این مقدار افزایش ضریب 097/0
و 101/0به ترتیب برابر دوقلوو قلوتکهاي در برهیخونمه

هاي دوقلوي که به جز برهدرصد محاسبه شد089/0
. )p>01/0دار بود (، براي بقیه از لحاظ آماري معنیخونهم
در قلوتکهاي هاي ماده و برههاي نر در مقایسه با برهبره

ي در افزایش تربیشاز روندي با شیب دوقلوهاي مقایسه با بره
با برازش رگرسیونی خطی . برخوردار بودندیخونهمضریب 

یخونهمبر سال تولد، میزان افزایش ساالنه ضریب یخونهم
و شددرصد، برآورد 09/0و 1/0ها به ترتیب براي نرها و ماده

ین میزان بیشتر) بود. p>01/0دار (به لحاظ آماري معنی

مشاهده شد. این 89در سال در حیوانات نر و مادهیخونهم
73/2ها درصد و براي ماده59/2براي نرها یخونهممقدار 

، خونهمبین جمعیت یخونهمین کمتر. شددرصد محاسبه 
و صفربود که به ترتیب برابر 71ها در سال براي نرها و ماده

نتایج این تحقیق نشان داد که روند .شددرصد برآورد 33/0
هاي دوقلوو قلوتکها و نرها و مادهر دیخونهمتغییرات 
طبق . )7و 6هاي (شکل، سیر نزولی داشتخونهمجمعیت 

در هر خونهمنتایج به دست آمده، تعداد حیوانات نر و ماده 
بیشترها در آنیخونهمسال افزایش داشته، اما ضریب 

بین حیوانات یخونهمکاهش ضریب ها کاهش یافت.سال
، نشان خونهمافزایش تعداد حیوانات همراه باخونهم
هاي انجام گرفته، آمیزش بین دهد که اکثر آمیزشمی

) در 14نیا و همکاران (متقیخویشاوندان دور بوده است. 
پژوهشی روي گوسفند بلوچی به نتایجی مشابه دست یافتند. 
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ها، ممکن است، به دلیل تفاوت مشاهده شده بین نرها و ماده
هاي هاي جنسی دو جنس و تفاوتمتفاوت کروموزو

ها باشد. این نتیجه با نتایج گزارش شده فیزیولوژیک بین آن
) مطابقت داشت. با برازش 26وینر و همکاران (وسیلهبه

بر سال تولد، میزان افزایش ساالنه یخونهمرگرسیونی خطی 
متولد شده به ترتیب دوقلوو قلوتکهاي براي برهیخونهم

) p>01/0دار (درصد و به لحاظ آماري معنی08/0و 1/0برابر 
ها میانگین دوقلوها نسبت به قلوتکبود. به طور کلی، 

تواند به دلیل تعداد کم باالتري داشتند. این امر مییخونهم
باشد. قلوتکهاي در مقایسه با برهدوقلوهاي مشاهدات بره

ه دلیل وزن ها بدوقلوتواند این باشد که ترین دلیل میمحتمل

یخونهماند که سبب و در گله نماندهکم بدن، حذف شده
) در پژوهشی روي گوسفند مرینو به 2شود. آناال و همکاران (

اي مشابه دست یافتند و بیان کردند که امکان دارد نتیجه
بره بر ادامه زندگی داخل رحمی و بقاء بره بعد از یخونهم

با نتایج به دست آمده چنینهمایج تولد اثر گذار باشد. این نت
) مطابقت داشت. نوسانات 8فرهادي و همکاران (وسیله به

در این پژوهش و یخونهممشاهده شده در ضریب 
توانند ناشی هاي انجام شده روي نژادهاي مختلف، میپژوهش

هاي مولد نسبت قوچمدیریت گله، چون، هماز عوامل مختلفی 
و سطح ها در گلهیی قوچهاي مولد، درصد جابجابه میش

تکامل شجره والدین استفاده شده باشند.

سالهاي نر و ماده در کل جمعیت در هربرهیخونهمروند تغییرات -4شکل 
Figure 4. Trend of inbreeding in male and female lambs in total population per year

در کل جمعیت در هر سالدوقلوو قلوتکهاي برهیخونهمروند تغییرات -5شکل 
Figure 5. Trend of inbreeding in single and twin lambs in total population per year
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در هر سالخونهمهاي نر و ماده در جمعیت برهیخونهمروند تغییرات -6شکل 
Figure 6. Trend of inbreeding in male and female lambs in inbred population per year

.در هر سالخونهمدر جمعیت دوقلوو قلوتکهاي برهیخونهمروند تغییرات -7شکل 
Figure 7. Trend of inbreeding in single and twin lambs in inbred population per year

طیلهگاینکه درگرفتنتیجهتوانمیکلیطوربه
گرفتهصورتآمیزشخویشاوندحیواناتبینمختلفهايسال
حیواناتتعدادابتداییهايسالدرکهبه طوري.است
ونرهايمولدانتخابعلتبهزمانمروربهاماکم،خونهم

ضریبمیانگینخویشاوند،افرادو آمیزشگلهداخلازماده
ی خونهمایش در است. این مقدار افزرفتهباالتریخونهم

ناچیز است و امري نگران کننده در این گله در حال حاضر 
اما اگر این افزایش ادامه یابد، به دلیل شود.محسوب نمی

هاي روي صفات مختلف، در سالیخونهمبار اثرات زیان
به یخونهمساز باشد. پس با مدیریت تواند مشکلآینده می

ه و استفاده از آمیزش هاي دور در گلصورت افزایش آمیزش
توان از ینرهاي مولد برتر در گله به صورت کنترل شده، م

یخونهمآور احتمالی ناشی از افزایش بیش از حد اثرات زیان 
جلوگیري نمود.

قدردانیتشکر و 
از مدیریت و پرسنل ایستگاه شولی شهرکرد بخاطر 

ابع طبیعی ها و از دانشگاه کشاورزي و منرکوردبرداري داده
هاي مالی تشکر می کنیم.رامین خوزستان بخاطر حمایت
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Abstract
The aim of this study was to estimate inbreeding coefficient and its impact on wool

performance in Lori-Bakhtiari sheep. In this research, wool weight records of 6234 lambs born
from 273 rams and 1924 ewes were used. The data were collected at Shahrekord Sholi station
during 1990-2010. In total pedigree, 1764 animals were inbred. Averages of inbreeding
coefficient for total and inbred population were estimated at 1.02 and 2.32 respectively. The
inbreeding effects reduced wool weight performance approximately 4.2±1 g for each percentage
of increase in inbreeding. Increasing 1% of inbreeding coefficient of male and female lambs
was respectively accompanied with decreasing 5±1 and 3±1 g in wool weight. This decreasing
was 4.6±1 and 2±1 g for single and twine lambs respectively. Annual trend in inbreeding
coefficient for total and inbred population were 0.098±0.01 and -0.72±0.1 kg respectively that
was statistically significant (P<0.01). Applying a designed mating system like crossbreeding
and supervised using of elite rams could be a suitable method to avoid inbreeding depression via
keeping the level of inbreeding under control.

Keywords: Inbreeding, Lori-Bakhtiari Sheep, Regression, Wool Weight

 [
 D

O
I:

 1
0.

29
25

2/
ra

p.
8.

15
.1

85
 ]

 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 r
ap

.s
an

ru
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                            10 / 10

http://dx.doi.org/10.29252/rap.8.15.185
https://rap.sanru.ac.ir/article-1-771-fa.html
http://www.tcpdf.org

