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 چکیده

، ماکوئی و زندي براي برآورد ضریب همخونی و بلک ایراننژادهاي بلوچی، از بره رأس  6140و  3588، 6215، 14030هاي  داده حاضر در پژوهش
و  3588 ،4826، 10793به ترتیب در نژادهاي فوق  مانی زنده صفتتعداد رکوردهاي مورد استفاده براي آنالیز . مانی استفاده شد آن بر صفت زنده اتاثر

. دادند درصد از جمعیت کل را تشکیل  32/36و  88/4، 25/58، 63/17، ماکوئی و زندي به ترتیب کبل ایرانجمعیت همخون در نژاد بلوچی، . ندبود 6140
درصد،  90/7و  59/4به ترتیب  بلک ایراندرصد، در نژاد  73/3و  66/0میانگین ضریب همخونی کل جمعیت و جمعیت همخون در نژاد بلوچی به ترتیب 

، بلـک  ایـران مانی در نژادهاي بلـوچی،   میانگین زنده. نددرصد بود 61/3و  22/1و در نژاد زندي به ترتیب  درصد 86/4و  25/0در نژاد ماکوئی به ترتیب 
هاي مورد مطالعه براي هر چهـار نـژاد    میانگین ضریب همخونی در سال. برآورد شددرصد  37/87و  40/90، 44/84، 11/89ماکوئی و زندي به ترتیب 

. گرفتمدل حیوانی انجام  12استفاده از  ه بامانی با روش حداکثر درستنمایی محدود شد اثر همخونی بر صفت زند تجزیه و تحلیل. روند افزایشی داشت
، -35/0±11/0، -26/0±11/0بـه ترتیـب    بـا بهتـرین مـدل    ، مـاکوئی و زنـدي  بلـک  ایـران مانی از همخونی در نژادهاي بلـوچی،   ضریب تابعیت زنده

دار بوده ولی براي نژادهاي زندي  از نظر آماري معنی بلک ایرانکه این ضرایب براي نژادهاي بلوچی و  ،ورد شددرصد برآ -04/0±20/0و  -82/1±25/0
هاي خویشاوندي بسیار نزدیـک و   آور ناشی از همخونی باید با حذف آمیزش اثرات زیان در نتیجه به منظور جلوگیري از افزایش. دار نبود و ماکوئی معنی
  .ها مدیریت کرد ر، همخونی را در این گلههاي دو افزایش آمیزش

  
 .نژاد بلوچی ،بلک ایراننژاد مانی،  ، زندهپسروي ناشی از همخونی: هاي کلیدي واژه

  
   1 مقدمه

آمیزش افراد خویشاوند یا آمیزش افرادي که جد مشـترك دارنـد،   
افـزایش همخـونی در یـک جمعیـت     . گردد باعث ایجاد همخونی می

نس ژنتیکی داخل یک فامیل، افزایش واریـانس  منجر به کاهش واریا
هـا، کـاهش هتروزیگـوتی و بـه تبـع آن افـزایش        ژنتیکی بین فامیل

افزایش همخونی باعث بـروز اثـر    ،همچنین. )4( شود هموزیگوتی می
هاي مغلوب مضر و کـاهش پاسـخ بـه انتخـاب در صـفات مهـم        آلل

زیـرا   .)8 ،7، 3، 2( گـردد  می) صفات تولیدي و تولید مثلی(اقتصادي 
هاي بـا عملکـرد غیـر افزایشـی بـر روي تنـوع صـفات بـا          نقش ژن

                                                        
بـوعلی سـینا   دانشکده کشـاورزي دانشـگاه   گروه علوم دامی  جوي دکتريدانش -1

  ،همدان
کده کشـاورزي دانشـگاه   دانشـ گروه علوم دامی و استادیار  استادبه ترتیب  -3و  2 

  ،کردستان
دانشـکده کشـاورزي دانشـگاه    گروه علوم دامـی  کارشناسی ارشد  هآموخت دانش -4

  .کردستان
  )arashidi@uok.ac.ir                                            : نویسنده مسئول* (

کاهش در میانگین  ،بنابراین. پذیري پایین و متوسط مهم است وراثت
 .شود ها در جمعیت ایجاد می زیگوتصفات در اثر کاهش فراوانی هترو

اي بسـته و کوچـک در   ه به صورت گلهاي  در پرورش حیوانات مزرعه
تحقیقاتی احتمال ایجاد همخونی و مشکالت ناشی از آن اي ه ایستگاه

از  مـانی یکـی از صـفات مهـم اقتصـادي اسـت کـه        زنده .وجود دارد
 .آیـد  هـا بـه شـمار مـی     مهمترین فاکتورهاي مؤثر بر درآمدزایی گلـه 

ژنتیکی بره، توانایی  مانی صفتی مرکب بوده و تحت تاثیر ظرفیت زنده
صـفت   ).13( اي قرار دارد تغذیه عوامل مدیریتی، محیطی و مادري و

میانگین ضریب است که با افزایش  اقتصاديمانی از جمله صفات  زنده
 ).12، 9، 8( شود مشاهده می آن ، کاهش در عملکردگلههمخونی در 

 پسروي ناشـی از همخـونی   اي در مطالعه )7( المبرسون و همکاران
درصد گـزارش   -3/1گوسفندان نژاد همپشایر هاي  را در بره مانی زنده

مـانی از   ضـریب تابعیـت زنـده    )3( بجنون و چـامی همچنین . کردند
و  -096/0گوئیـل بـه ترتیـب     در دو نژاد سـاردي و بنـی   را همخونی

 روي یک گلهبر اي  در مطالعه )2( الشیخ. کردنددرصد گزارش  014/0
درصد افزایش در  1بارکی مصري گزارش کرد که به ازاي  انگوسفند

سـلواگی و  . درصد افزایش یافـت  06/0، مرگ و میر ضریب همخونی
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هاي لکسز گزارش کردند که  اي بر روي بره در مطالعه  )12( همکاران
هاي  درصد بیشتر از بره 10هاي با همخونی بیش از  مرگ و میر در بره

در مطالعه  )8(رشیدي و همکاران  .درصد  بود 10با همخونی کمتر از 
مـانی از   مرخـز ضـریب تابعیـت زنـده     مـانی بزهـاي   اي بر روي زنده

مـانی داراي   هرچنـد زنـده   .نـد درصد گزارش کرد -17/0همخونی را 
اهمیت اقتصادي فراوانی است، اما در مطالعات انجام گرفتـه بـر روي   

هـدف از  لـذا   ).13( ایران کمتر مورد توجه قرار گرفتـه اسـت   هاي دام
بلـوچی،  ضریب همخـونی در گوسـفندان نـژاد     برآوردپژوهش حاضر 

 مـانی  اثرات آن بر صـفت زنـده   ارزیابی، زندي و ماکویی و بلک ایران
  .باشد شیرگیري میتا ها از تولد  بره

  
 ها مواد و روش

از حاصل (رأس بره  14030 شجرهاطالعات از حاضر،  در پژوهش
بـره  رأس  6215 و نژاد بلـوچی  )رأس میش 4371رأس قوچ و  444

ایستگاه  بلک ایراننژاد  )س میشرأ 1552رأس قوچ و  114حاصل از (
 1154رأس قـوچ و   135حاصل از ( رأس بره 3588آباد مشهد،  عباس

ایستگاه پرورش و اصالح نژاد گوسـفند نـژاد    نژاد ماکوئی )رأس میش
رأس  2100رأس قـوچ و   258حاصـل از  (رأس بره  6140ماکویی و 

سـتان  نژاد زندي ایستگاه پرورش و اصالح نژاد گوسفند زندي ا )میش
 63، 90تا  63که به ترتیب در طی سال هاي ) ایستگاه خجیر(تهران 

براي برآورد ضریب  ند،آوري شده بود جمع 90تا  70و  90 تا 73، 90تا 
اطالعات الزم . گردیداستفاده  مانی آن بر صفت زنده اتهمخونی و اثر

شامل شماره بره، شماره پدر و مادر، شماره گله، سال تولد، جنس، تیپ 
رکوردهـاي  . براي هر دام بودمانی  سن مادر و رکورد صفت زنده تولد،

هاي داراي رکورد وزن  به ترتیب براي بره 0و  1این صفت به صورت 
اطالعات مـورد  . بدون رکورد وزن شیرگیري بودهاي  شیرگیري و بره

بـراي  . ها ذخیره گردید تحت عنوان فایل داده Excelافزار  نظر در نرم
 Microsoft Visual Fox Pro(9.0)هـا از نـرم افـزار     ویـرایش داده 

ضرایب همخونی ابتدا فایل شجره حیوانـات   برآوردبراي . استفاده شد
، ضـرایب  )CFC )10افـزار   سپس با اسـتفاده از نـرم   .گله تشکیل شد

براي تجزیه و تحلیل اثر همخونی بر . همخونی هر حیوان برآورد شد
و روش حـداکثر  ) ASReml 3.0 )6افـزار   از نـرم  صـفت مـورد نظـر   

حیوانی زیـر    مدل 12با استفاده از  (REML)درستنمایی محدود شده 
ضریب همخونی در مدل به عنـوان متغیـر کمکـی     با در نظر گرفتن

  .استفاده شد

  
 y=Xb+Zaa+e    1مدل 
 y=Xb+Zaa+Zcc+e   2مدل 
 Cov(a,m)=0 y=Xb+Zaa+Zmm+e  3مدل 
 Cov(a,m)=Aσam  y=Xb+Zaa+Zmm+e  4مدل 
 Cov(a,m)=0  y=Xb+Zaa+Zmm+Zcc+e  5مدل 
 Cov(a,m)=Aσam  y=Xb+Zaa+Zmm+Zcc+e  6مدل 
 y=Xb+Zaa+Zll+e   7مدل 
 y=Xb+Zaa+Zcc+Zll+e   8مدل 
 Cov(a,m)=0 y=Xb+Zaa+Zmm+Zll+e  9مدل 
 Cov(a,m)=Aσam y=Xb+Zaa+Zmm+Zll+e  10مدل 
 Cov(a,m)=0 y=Xb+Zaa+Zmm+Zcc+Zll+e  11مدل 

 Cov(a,m)=Aσam y=Xb+Zaa+Zmm+Zcc+Zll+e  12دل م
  

شامل (بردار اثرات عوامل ثابت  bبردار مشاهدات،  yدر این مدل ها 
سال به ترتیب براي نژادهاي بلوچی،  20و  17، 27، 27(سال تولد 

قلو،  یک(، تیپ تولد )نر و ماده(، جنس )، ماکوئی و زنديبلک ایران
براي کلیه نژادها و اثر گله ) سال 7تا  2(و سن مادر ) قلو دوقلو و سه

، بردار اثرات ژنتیک افزایشی مستقیم a، )براي نژاد بلوچی) 2و  1گله (
m  ،بردار اثرات ژنتیک افزایشی مادريc  بردار اثرات محیطی دائمی

. بردار اثرات باقیمانده است eبردار اثرات محیطی مشترك و  lمادري، 
A ستا ماتریس روابط خویشاوندي ،X  ،Za  ،Zc  ،Zm  وZl 

هاي طرح هستند که ارتباط اثرات عوامل ثابت، اثرات ژنتیکی  ماتریس

افزایشی مستقیم، اثرات محیطی دائمی مادري، اثرات ژنتیک افزایشی 
. کنند مادري و اثرات محیط مشترك را با بردار مشاهدات برقرار می

ستقیم و اثرات کواریانس بین اثرات ژنتیکی افزایشی م σamهمچنین 
جهت تعیین مناسب ترین  .دهد ژنتیکی افزایشی مادري را نشان می

 :به صورت زیر استفاده شد) 1(مدل از معیار آکایک 
AICi =−2 log Li +2pi 

نسبت لگاریتم درستنمائی و  log Liمعیار آکایک،  AICi: در رابطه باال
Pi که کمترین  در نهایت مدلی. تعداد پارامترهاي موجود در مدل است

  .مدل در نظر گرفته شد ترین را داشت به عنوان مناسب AICمقدار 
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 در کل جمعیت و جمعیت همخون) درصد(مانی و همخونی  تعداد رکورد، میانگین زنده -1جدول

Table 1- No. of records, mean of survival and inbreeding (%) in Whole population and inbred population 
 جمعیت همخون

 Inbred population  کل جمعیت  
Whole population 

 نژاد
breed 

)درصد(میانگین   
Mean (%)   تعداد افراد

 همخون
No. inbred 

)درصد(میانگین    
Mean (%) 

 

 تعداد رکورد
No. records 

 ضریب همخونی
inbreeding 
coefficient 

مانی زنده  
survival   

 ضریب همخونی
inbreeding 
coefficient 

مانی زنده  
survival 

 

مانی زنده  
Survival 

شجره   
total 

 بلوچی 14030 10793  89.11 0.66  2473  88.30 3.73
Baluchi 

بلک ایران 6215 4826  84.44 4.59  3620  83.84 7.90   
Iranblack 

 ماکوئی 3588 3588  90.40 0.25  175  86.95 4.86
Makoei 

 زندي 6140 6140  87.37 1.22  2230  86.90 3.11
Zandi 

 
 نتایج و بحث

تعـداد رکوردهـا،   نـژاد گوسـفند شـامل     4نتایج آنالیز شـجره در  
همخونی در کل جمعیت و و میانگین ضریب  مانی میانگین درصد زنده

بیشـترین ضـریب    .شـده اسـت   ارائـه  1 جمعیت همخـون در جـدول  
مـاکوئی و زنـدي بـه    ، بلک ایرانهاي نژاد بلوچی،  همخونی براي بره

 .درصد بود 25/31و  00/25، 70/34، 25/31ترتیب 
چهار  درهاي مورد مطالعه  سالطی میانگین ضریب همخونی در 

در نژاد بلوچی ضریب همخـونی در  . روند افزایشی داشتگوسفند نژاد 
 درصد افـزایش یافتـه بـود    035/0±012/0هر سال به طور میانگین 

ضــریب ). <05/0P( دار نبــود معنــی، کــه از نظــر آمــاري )1شــکل (
به  66ولی از سال  .صفر بود 65تا  63هاي  همخونی جمعیت در سال

بـاال بـودن   احتمـاالً  بعد به تدریج افزایش یافته بـود، کـه علـت آن    
درصد افراد همخـون، از   .باشد هاي خویشاوندي در جمعیت می تالقی

. ش یافـت افزای 87درصد در سال  25/40به  66درصد در سال  60/0
 نشـان داد، کـه  کـاهش   85و  82، 74هاي  ضریب همخونی در سال

ــوگیري از تالقــی احتمــاالً ــزایش هــاي خویشــاوندي نزدیــک جل ، اف
هـاي   هاي مولد نر به گله در سـال  و وارد کردن قوچ هاي دور آمیزش

 .باشد میاز علل این کاهش  84و  81، 73
ور میـانگین  ضریب همخونی در هر سال به طـ  بلک ایراندر نژاد 

، کـه از نظـر آمــاري   )2شـکل  ( درصـد افـزایش یافـت    03/0±31/0
 و 63هاي  ضریب همخونی جمعیت در سال). >01/0P( دار بود معنی

 .اسـت  به بعد به تـدریج افـزایش یافتـه    65صفر بود ولی از سال  64
 20/87بـه   65درصد در سال  30/7همچنین درصد افراد همخون، از 

علــت آن بــاال بــودن  احتمــاالً. ش یافــتافــزای 86درصــد در ســال 

میانگین ضریب همخونی . باشد هاي خویشاوندي در جمعیت می تالقی
 95/7، 38/7به ترتیب (بیشترین مقدار بود  86و  85، 81هاي  در سال

با توجه به اینکه در جمعیت تحت مطالعه، بـاالترین  ). درصد 89/7و 
تیجه گرفت که در توان ن ، لذا میاستدرصد  70/34ضریب همخونی 

هاي خویشاوندي بسیار نزدیک وجود داشته  آمیزش بلک ایرانجمعیت 
 25با توجه به کم بودن تعداد افراد با ضریب همخـونی بـاالي   . است

و با توجه به کم بـودن ضـریب همخـونی در کـل     ) رأس 67(درصد 
هـاي   توان نتیجه گرفت که تعـداد آمیـزش   می) درصد 59/4(جمعیت 

  .لی نزدیک در کل جمعیت تقریباً زیاد نبوده استخویشاوندي خی
ضریب همخونی نـژاد مـاکوئی در هـر سـال بـه طـور میـانگین        

، کـه از نظـر آمـاري    )3شـکل  ( افزایش یافت درصد 012/0±010/0
هـاي   جمعیت در سالاین ضریب همخونی ). <05/0P( دار نبود معنی

همخونی یب به بعد افزایش در ضر 77ولی از سال ، صفر بود 76تا  73
 رأس 3فقـط   77تعداد افراد همخون در سـال  . به تدریج مشاهده شد

در طـول  . افزایش یافت رأس 41این تعداد به  90ولی در سال  بوده،
 79/0هاي مورد مطالعه هیچگاه میـانگین ضـریب همخـونی از     سال

که با توجه به کم بودن تعداد افراد همخون در کل  ،درصد بیشتر نشد
هـاي   توان نتیجه گرفـت کـه تعـداد آمیـزش     می) رأس 175(جمعیت 

هاي خویشـاوندي   خویشاوندي در این گله بسیار کم بوده و از آمیزش
میانگین ضریب همخونی . شده است بسیار نزدیک به شدت جلوگیري 

بـود، کـه ایـن امـر      یافتهبه شدت کاهش  86و  82، 80هاي  در سال
خویشاوندي نزدیـک و وارد  هاي  تواند به علت جلوگیري از آمیزش می

  .بوده باشد 85و  81، 79هاي  هاي مولد نر به گله در سال کردن قوچ
ــانگین     ــور می ــه ط ــدي ب ــژاد زن ــونی ن ــریب همخ ــانگین ض می

، که از نظر )4شکل ( درصد در هر سال افزایش یافت 012/0±020/0



  343      گوسفندهاي مختلف  بره در جمعیتمانی  آن بر زنده اتبرآورد ضریب همخونی و اثر

هاي تحـت   ضریب همخونی در سال). >05/0P(بود ار د آماري معنی
هاي  ضریب همخونی جمعیت در سال. نوسان زیادي بود مطالعه داراي

در . به بعد به تدریج افزایش یافت 72ولی از سال  ،صفر بود 71و  70
هاي تحت مطالعه بیشترین میانگین ضـریب همخـونی در    طول سال

. بیشـتر نشـد   1؛ ولی هیچگـاه از  )درصد 93/0(مشاهده شد  76سال 

درصـد در   31/74به  72ال درصد در س 76/0درصد افراد همخون، از 
و  82اي میانگین ضریب همخونی در سال ه. افزایش یافت 86سال 

به دلیل جلـوگیري   که این کاهش احتماالً ،به شدت کاهش یافت 83
هاي مولد نـر بـه    هاي خویشاوندي نزدیک و وارد کردن قوچ از تالقی

  .می باشد 82و  81هاي  گله در سال
 

 
 بر اساس سال تولد  انگین ضریب همخونی نژاد بلوچیروند تغییرات می - 1شکل 

Figure 1- Mean of inbreeding coefficient by year of birth for Baluchi sheep 
 

 
 بر اساس سال تولد بلک ایرانروند تغییرات میانگین ضریب همخونی نژاد  - 2شکل 

Figure 2- Mean of inbreeding coefficient by year of birth for Iranblack sheep 
 

 
 بر اساس سال تولد ماکوئیروند تغییرات میانگین ضریب همخونی نژاد  - 3شکل 

Figure 3- Mean of inbreeding coefficient by year of birth for Makoei sheep 
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 بر اساس سال تولد زنديروند تغییرات میانگین ضریب همخونی نژاد  - 4شکل 
Figure 4- Mean of inbreeding coefficient by year of birth for Zandi sheep 

 
  تعیین مناسبترین مدل 

تعیین  7مانی در نژاد بلوچی مدل مدل براي صفت زنده مناسبترین
اثرات ژنتیکی افزایشی مستقیم و اثـرات محـیط   شامل  این مدل .شد

ایـن   .بـود بهترین مـدل   12مدل  بلک ایراندر نژاد . باشد مشترك می
اثرات ژنتیکی افزایشی مستقیم، اثـرات ژنتیـک افزایشـی    ل شامل مد

مادري، کوواریانس بین اثرات ژنتیکـی افزایشـی مسـتقیم و مـادري،     
بـراي   .باشـد  اثرات محیطی دائمی مادري و اثرات محیط مشترك می

اثـرات  این مدل نیز شـامل   .مناسبترین مدل بود 2مدل نژاد ماکوئی 
در . باشـد  ثرات محیطی دائمی مادري میژنتیکی افزایشی مستقیم و ا

اثـرات ژنتیکـی   این مدل فقط شـامل   بود،بهترین  1، مدل نژاد زندي
معیار آکایک و مناسبترین مدل را براي  2جدول . افزایشی مستقیم بود

 .دهد مانی در این چهار نژاد نشان می صفت زنده
مانی از همخونی در نژادهاي بلـوچی و   ضریب تابعیت صفت زنده

بـرآورد  درصـد   -35/0±11/0و  -26/0±11/0به ترتیـب   بلک ایران

 >05/0Pبه ترتیب در سطوح (دار بودند  که از نظر آماري معنی گردید،
، یعنی به ازاي یک درصد افـزایش در میـانگین ضـریب    )>01/0Pو 

 35/0و  26/0مانی در این دو نـژاد بـه ترتیـب     همخونی، درصد زنده
نژادهاي ماکوئی و زندي ضریب تابعیـت  در . یافته بوددرصد کاهش 

درصد  -04/0±20/0و  -25/0±83/1مانی از همخونی به ترتیب  زنده
بود، به عبارت دیگر به ازاي یک درصد افزایش در میانگین همخونی، 

 04/0و  25/0مانی در این دو نژاد بـه ترتیـب بـه میـزان      درصد زنده
). <05/0P(ر نبودنـد دا که از نظر آماري معنی یافته بوددرصد کاهش 

مانی از همخونی را در ایـن چهـار    ضریب تابعیت صفت زنده 3جدول 
  .دهد نژاد نشان می

بر روي گوسـفندان  که در مطالعه خود  )7( المبرسون و همکاران
 -3/1 را مانی از همخونی ضریب تابعیت زنده انجام شد، نژاد همپشایر

 .درصد گزارش کردند

  
  )مناسبترین مدل پررنگ نوشته شده است(زندي  و ، ماکوئیبلک ایرانمانی در نژادهاي بلوچی،  ي صفت زندهمعیار آکایک برا - 2جدول 

Table 2- AIC values for survival in Baluchi, Iranblack, Makoei and Zandi breed (best models is bold) 
 مدل

Model  
 بلوچی

Baluchi  
 بلک  ایران

Iranblack  
 ییماکو

Makoei  
 نديز

Zandi  
1 -14372.8 -4920.44 -8477.2 -3941.98 
2 -14382.4 -4940.72 -8486.62 -3940.50 
3 -14373.2 -4924.7 -8475.64 -3939.42 
4 -14372.1 -4924.88 -8373.68 -3935.98 
5 -14380.4 -4938.8 -8485.14 -3941.05 
6 -14372.1 -4943.42 -8474.68 -3938.80 
7 -14443.9 -4957.7 -8190.1 -392030 
8 -14441.9 -4961.8 -8188.1 -392245 
9 -14441.9 -4957.12 -8188.1 -3931.10 

10 -14322.5 -4959.2 -8186.42 -3928.68 
11 -14439.9 -4959.84 -8186.38 -3925.15 
12 -14430.1 -4964.00 -8184.66 -3930.21 
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  ، ماکوئی و زنديبلک ایرانونی در گوسفندان نژاد بلوچی، مانی از همخ ضریب تابعیت صفت زنده - 3جدول 
Table 3- The regression coefficient of survival from inbreeding in Baluchi, Iranblack, Makoei and Zandi breed 

 از ھمخونی مانی زندهضریب تابعیت 
regression coefficient of survival  

 مناسبترین مدل
Best model  

 )درصد( مانی زندهیانگین م
Mean of survival (%) 

 تعداد رکورد
No. records  

 نژاد
breed  

  بلوچی 10793 89.11  7  0.26-±*0.11
Baluchi 

  بلک  ایران 4826 84.44  12  0.35-±**0.11
Iranblack  

1.82ns±-0.25  2  90.40 3495 ماکوئی  
Makoei  

0.20ns±-0.04  1  87.37 6140 زندي  
Zandi  
ns: (P>0.05), *: (P<0.05), **: (P<0.01)     

  
در مطالعه بر روي گوسفندان السنبورگ ) 14(ویک و همکاران  ون

در . ددار گزارش کردن ها را غیر معنی هدورمر، تأثیر همخونی بر بقاي بر
مانی از همخونی در دو  ضریب تابعیت زنده )3( مطالعه بجنون و چامی

درصد گـزارش   014/0و  -096/0ب گوئیل به ترتی نژاد ساردي و بنی
بـارکی   انروي یـک گلـه گوسـفند   بر  خود  در مطالعه )2( الشیخ. شد

درصد افزایش در ضریب همخونی،  1مصري گزارش کرد که به ازاي 
در  )9( پاکوییـت و همکـاران  . درصد افزایش یافت 06/0مرگ و میر 

 گزارش کردنـد کـه همخـونی،    هورن هاي بیگ اي بر روي بره مطالعه
 .مانی نرهـا نداشـت   ها را کاهش داده ولی اثري بر زنده مانی ماده زنده

هاي لکسز گزارش  اي بر روي بره در مطالعه )12(  سلواگی و همکاران
درصد بیشتر  10هاي با همخونی بیش از  کردند که مرگ و میر در بره

دار  بود که این میزان معنـی  درصد 10هاي با همخونی کمتر از  هاز بر
مانی بزهـاي   در مطالعه اي بر روي زنده )8( رشیدي و همکاران .نبود

که از  نددرصد گزارش کرد -17/0را  پسروي ناشی از همخونیمرخز 
نتایج حاصل در این پژوهش در دامنه نتایج . دار نبود نظر آماري معنی

تفـاوت نتـایج بـه     .باشـد  گزارش شده توسط پژوهشگران مختلف می
با نتایج گزارش شده توسـط پژوهشـگران    دست آمده در این پژوهش

تواند بـه علـت نـژاد، میـزان همخـونی و رونـد متفـاوت         مختلف می
هاي  ها و یا مدل  هاي تحت مطالعه، اندازه جمعیت گله همخونی در گله

  .ها باشد آماري مورد استفاده براي تجزیه و تحلیل داده
 
  

  گیري کلی نتیجه
 هاي سال طی ها گله این رد که گرفت نتیجه توان می طورکلی به

 است، بـه  گرفته صورت خویشاوند آمیزش حیوانات بین مورد مطالعه
 به اما کم بوده، همخون حیوانات تعداد ابتدایی هاي سال در که طوري

 آمیزش و گله داخل از ماده و نر هاي مولد انتخاب علت به مرور زمان
 همخونی گلـه  ضریب میانگین خویشاوند، تعداد افراد همخون و افراد

و  بلـک  ایـران هـاي   در گلـه  همخـونی  در افزایش. افزایش یافته است
 ادامه افزایش این اگر هاي دیگر بود، که بلوچی بیشتر و شدیدتر از گله

 هـاي  سـال  در روي این صفت، همخونی بار زیان اثرات دلیل به یابد،
یـزش  باید آم بنابراین. مشکالت بیشتري را بوجود آورد تواند می آینده

شـود، تـا از    و مدیریت بیشتر کنترل بلک ایرانها در دو گله بلوچی و 
هـا   مـانی در ایـن گلـه    افزایش بیشتر همخونی و کاهش شدیدتر زنده

 .جلوگیري شود
  

  سپاسگزاري
الزم است که از زحمات تمامی افرادي که به ما در  ما در پایان بر

انـد تشـکر و   انجام این پژوهش و نگارش این مقالـه یـاري رسـانده    
پرورش ایستگاه چنین از مسئولین محترم  هم. قدردانی به عمل آوریم

ایستگاه پرورش و اصالح نژاد گوسفند  ،آباد مشهد و اصالح نژاد عباس
که به ما  و اصالح نژاد گوسفند زندي تهرانایستگاه پرورش  وماکویی 

  .نماییم ها یاري رساندند تشکر و قدردانی می در تهیه فایل داده
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