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چکیده
هدف از مطالعه حاضر بررسی شجره و افت همخونی بر صفات رشد در گوسفند لری میباشد .بررای انجراپ ورشوها حاضرر از ات شرات شرجره و
رکوردهای مرتبط با صفات رشد شامل وزن تولد ،وزنشیرگیری ،وزن شاماهگی و وزننهماهگی  0446رأس برره حاصرل از  372رأس قرو و 5511
رأس میا که تی سالهای  5236تا  5235از مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع تبیعی استان لرستان جمعآوری شده بود ،استفاده گردید .تجزیه شجره
از برنامه  ،Pedigreeبرآورد ضریبهمخونی از برنامه  CFCو برای محاسبه میزان تابعیت صفات از همخرونی ،از نررپ افرزار  WOMBATاسرتفاده
گردید .در کل جمعیت تعداد حیوانات همخون  3530داپ بودند که  22درصد گله را شامل میشد .میانگین ضریبهمخونی کل جمعیرت  6/05درصرد و
میانگین ضریب همخونی جمعیت همخون  3/34درصد برآورد گردید .روند تغییرات سالیانه ضریب همخونی  6/35درصد بود که به لحاظ آماری معنیدار
میباشد .کمترین و بیشترین مقدار همخونی به ترتیب صفر و  30/31درصد محاسبه شد .وایین بودن ضریبهمخونی گله میتواند ناشی از نامعلوپ بودن
شجره برخی حیوانات ،نوسانات مدیریتی و تا حدی ممانعت از آمیزش خویشاوندان نزدیک باشد .اثر همخونی در جمعیت گوسرفندان لرری برا اسرتفاده از
مدلهای حیوانی مناسب برای هر صفت تولیدی بررسی شد .با افزایا هر یک درصد افزایا در همخونی ،وزنتولد  4گرپ ،وزنشریرگیری  36/2گررپ،
شا ماهگی  347گرپ و نهماهگی  4/1گرپ کاها ویدا کرده است .استفاده از یک برنامه آمیزش مستقیم تحت کنترل در گله حاضر میتواند جایگزینی
مناسب برای حفظ سطح همخونی شود.
واژههای کلیدی :افت ناشی از همخونی ،روند همخونی ،صفات رشد ،گوسفند نشاد لری ،مدل داپ.
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مطالعه ساختار جمعیت توسط آنالیز شجره در شناخت اثرر ویشرینه
ژنتیکی یک جمعیت مفید است .استفاده از تعداد کمری از افرراد برترر
ممکن است تنوع ژنتیکی جمعیت را کاها دهد .از آنجا کره صرفات
رشد از جمله اهداف اص حی در اکثر ایستگاه های وررورش و اصر
نشاد گوسفند هستند ،برخی از وشوهشرگران رونرد همخرونی بعیری از
صفات رشد گلههای موجود در این ایستگاهها را بررسی نمرودهانرد (،4
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.)37 ،0
گوسفند لری یک گوسفند چند منظوره (گوشتی ،شیری و وشمی)
بوده و به شرایط سخت محیطی (شرایط دمایی نامساشد ،مسریر هرای
توالنی و بیماریها) مقاوپ بوده و مناسب برای ورواربنردی مری باشرد
( .)52گوسفند لری یکی از نشادهای گوسفندان ایرانری مریباشرد کره
هدف اصلی ورورش آن تولید گوشت میباشد .اهمیت ورورش گوسفند
بیشتر بخاتر تولیدات اصلی شیر و گوشت آنها میباشد .گلهها معموألً
 0-3سرراشت در روز را صرررف راه رفررتن و چرررا مرریکننررد و آد در
جایگاههای نگهداری در شب برای آنها فراهم شده است .فصرل تولرد
بره ها معموالً در بهار زمانیکه شرایط مرتعری بهبرود و تیرمین یافتره
برای مادر و بره می باشد .در نتیجه با بررسی میزان همخونی و انجراپ
برنامه های مدیریتی در این نشاد میتوان وضعیت ژنتیکی ایرن نرشاد را
بهبود بخشید.
از نظر لغوی ،همخونی به معنای آمیزش افراد خویشاوند است .در
اص داپ همخونی از آمیزش حیواناتی که درجره خویشراوندی آنهرا
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نسبت به متوسط خویشاوندی داخلنشادی با جامعه باالتر است ،حاصل
می شود و حیوان زمانی خویشاوند اسرت کره در شرجره خرود حرداقل
دارای یک جد مشترک باشد ( .)33همخونی در واقع موجرب کراها
واریانس ژنتیکی داخل یک فامیرل ،افرزایا واریرانس ژنتیکری برین
فامیل ها ،کراها هتروزیگروتی و بره تبرع آن افرزایا هموزیگروتی،
افزایا ظهور اثرات ژنهای زیان آور ،تغییر سراختار ژنتیکری جمعیرت،
کاها اندازه مؤثر جمعیت ،تغییر فراوانی های ژنروتییی یرک جمعیرت
بدون تغییر فراوانیهای ژنی و در نتیجه کاها تنوع ژنتیکی و کاها
شملکرد صفات مرتبط با شایستگی و تولید مری شرود کره مقردار ایرن
کاها نیز به میزان همخونی بستگی دارد .هر چره همخرونی بیشرتر
باشد ،مقدار کاها در شملکرد نیز بیشتر می شود و میزان این کراها
بسته به نشاد و صفات مختلف متفاوت است ( .)3همخرونی دارای آثرار
زیان آوری بر روی واریرانس ژنتیکری افزایشری و همننرین واریرانس
فنوتییی دارد (.)56
5
افت همخونی یا کاها ناشی از همخونی اصط حی اسرت کره
به صورت کاها در میانگین شملکرد رشد ،تولید ،س مت ،براروری و
بقاء حیوانات جامعه نمود ویدا می کند .همخونی باشث اخت ل در رشد،
تولید ،بهداشت ،صفات تولید مثرل (ماننرد براروری) و بقراء مریشرود.
ویدایا اخت الت ناشی از شمل ژنهای مغلود نیرز ممکرن اسرت ر
دهد .روشن است که نشاد ،جوامع مختلف و صفات متفاوت در واسخ به
همخونی متفاوت می باشند .بعیری از جمعیرت هرا ممکرن اسرت اثرر
همخونی برای یک صفت را زیاد نشان دهند در حالیکه بعیری دیگرر
ممکن است کمتر نشان دهند ( .)1بنابراین از چشم انداز کنونی میزان
همخونی به شنوان یک مورد منفی ،به ویشه برای جمعیتهای کوچک
و بسته ،مورد م حظه قرار گرفته است .بنابراین تر های آمیزشی برا
محدود کردن سطح همخونی ویشرفت نمودهاند (.)35
نگرانی اصلی متخصصین اص نشاد داپ در رابطه با افزایا بری
رویهی هم خونی در گلههای حیوانات میباشد لذا آنان از آمیزشهای
خویشاوندی ممانعت می نمایند .جلوگیری از افزایا نر همخرونی در
جوامع حیوانی باشث کاها اثرات منفی ضریب همخرونی برر صرفات
تولیدی میگردد .معموالً برنامه های انتخاد که جهت بهبرود ژنتیکری
صفات تراحی میشوند با افزایا همخونی در داپها همراه هستند .در
سالهای اخیر مطالعات زیادی روی اثر همخرونی در حیوانرات اهلری
انجاپ شده است .تحقیقات زیادی در زمینه تأثیر همخونی بر شملکررد
صفات اقتصرادی داپ هرا انجراپ گرفتره و در اغلرب مروارد اثرر منفری
همخونی بر این صفات گزارش شده است که مقدار این تأثیر بر حسب
نشاد و صفت مورد مطالعه متفاوت میباشد.

5- Inbreeding depression

بوجنرران و همکرراران ،)1( 3در مطالعررهای کرره روی گوسررفندان
ساردی و بنی گل انجاپ دادند گزارش نمودند که میزان  2گرپ کاها
وزن تولد به ازای هر یک درصد افزایا همخونی به دسرت مری آیرد.
ودروسررا و همکرراران ( )35در وشوهشرری روی گوسررفند سررانتا آیررنس
میانگین ضرریب همخرونی کرل جمعیرت را  6/72درصرد و میرانگین
ضریب همخونی جمعیت همخرون را  3/22درصرد گرزارش کردنرد و
نشان دادند که با افزایا میزان همخونی ،شملکرد صفات رشد کاها
ویدا میکنند .بحری بیناباج و همکاران ( )4در وشوهشی نشان دادند که
میزان همخونی موجب کاها شملکرد صفات رشد میگردد .وانویک
و همکاران ( )37گزارش کردند که شملکرد صرفات رشرد برا افرزایا
میزان همخونی کاها ویدا کرده است.
از آنجایی که هدف از ورورش داپ شمومراً افرزایا تولیرد و سرود
اقتصادی و برترف نمودن نیاز های غذایی جامعه اسرت .بنرابراین ،برا
مطالعه جمعیت گوسفندان گلههرا و بررسری رونرد همخرونی در آنهرا
می توان تا حدودی به وضعیت ژنتیکی داپها وی برد و در صورت نیاز،
جهت جلوگیری از افت شملکرد ناشی از همخونی به ارائه راهکارهرای
مناسب ورداخت .این واقعیت مورد توجه بسیاری از محققرین در سررتا
سر جهان بوده و ت ش آنها بر آن است تا میزان آثار مخرد همخونی
بر شملکرد حیوانات را تعیین نموده و راه حلی برای غلبره برر آن ویردا
کنند (.)52
میزان همخونی نیاز به حفظ تنوع در یک محدوده قابل قبول دارد
به توری که تنوع ژنتیکی تیمین خواهد داد کره حیوانرات در آینرده
میتوانند به تغییرات در محیط و به انتخاد واسخ دهنرد .بردون تنروع
ژنتیکی ،حیوانات نمیتوانند خود را با این تغییرات وفق دهند ( .)37لذا
هدف از این وشوها بررسی روند همخونی و تأثیر آن بر روی صرفات
رشد گوسفند لری استان لرستان در تی یک دوره 56ساله در سالهای
 5236تا  5235بود.

مواد و روشها
در وشوها حاضر از  0446رکورد مربوط به جمعیت گوسفند لری
برای برآورد همخونی و اثر آنها بر صفات رشد شرامل وزن تولرد ،وزن
شیر گیری ،وزن شا ماهگی و وزن نهماهگی جمع آوری شرده تری
سالهای  5236تا 5235توسرط مرکرز تحقیقرات کشراورزی و منرابع
تبیعی استان لرستان استفاده گردید .جمعیت مورد مطالعه مربروط بره
گلههای شهرستانهای خرپ آباد ،الشتر و روستاهای اتراف هستند که
به صورت نیمه صرنعتی و روسرتایی وررورش داده مری شروند .جهرت
بررسی اثرات ثابت بر صفات مذکور ،از رویهی  GLMنرپ افزار SAS
 9.1استفاده گردید .ابتدا تمامی اثرات ثابت در مدل قرار قررار گرفرت،
3- Boujenane and et al
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اما در مدل نهایی فقط شواملی که اثرات معنی دار بر صفات دارند وارد
گردید .محاسبه ضرایب همخونی و گروهبندی ضرایب همخونی با نرپ
افزارهای  Pedigreeسرگلزایی و همکاران ( )33و CFCسرگلزایی و
همکاران ( )33انجاپ گرفت .تجزیه و تحلیرل آمراری و بررازش مردل
مناسب با استفاده از نرپ افزار  SASانجراپ شرد .گرروهبنردی ضررایب
همخونی شامل  6تا  1 ،1تا  56 ،56تا  51 ،51تا  36 ،36ترا 31 ،31
تا  26درصد بودند .برای محاسبه میزان تابعیت صرفات از همخرونی و
اثرات همخونی بر صفات مورد مطالعه ،از نررپ افرزار  WOMBATو

روش حداکثر درست نمایی محدود شده ( )REMLبا استفاده از آنالیز
تکصفتی در غالب  0مدل با در نظر گرفتن ضریب همخونی در مدل
به شنوان متغیرکمکی همراه استفاده شد .سیس برا اسرتفاده از آزمرون
آکایاک مدل مناسب انتخاد گردید و میزان تابعیت از همخونی بررای
هر صفت ،براساس بهتررین مردل گرزارش شرد ( .)51افرت ناشری از
همخونی نیز از تابعیت ارزشهای اص حی صفات از ضریب همخونی
برآورد شد .انواع مدلهای داپ مورد اسرتفاده در نظرر گررفتن ضرریب
همخونی در مدل به شنوان متغیر کمکی شبارتند از:

در مدلهرای براال  yبرردار مشراهدات بررای صرفت مرورد نظرر،
بردارهای  c ،m ،a ،bو  eبه ترتیب دربرگیرنده اثرات ثابرت ،اثررات
ژنتیکی افزایشری مسرتقیم ،اثررات ژنتیکری افزایشری مرادری ،اثررات
محیطی دائمی مادری و اثرات باقیمانده مریباشرند Z2 ،Z1 ،X .و Z3
ماتریسهای ضرایبی هستند که مشاهدات را به ترتیب به اثرات ثابت،
اثرات ژنتیکی افزایشی مستقیم ،اثرات محیطی دائمی مادری و اثررات
ژنتیکی افزایشی مادری مرتبط میسازند Cov (a, m( .کوواریانس اثر
ژنتیکی افزایشی مستقیم و مادری میباشد.
انتخاد بهترین مدل با استفاده از معیار آکایاک انجاپ گرفت
AICi=-2logLi+2P
(فرمول )5

 56درصد 5/44 ،درصد دارای ضریبهمخونی  56تا  51درصد6/62 ،
درصد دارای ضرریب همخرونی  51ترا  36درصرد 6/3 ،درصرد دارای
ضریبهمخونی بین  36تا  31درصرد و  6/60درصرد دارای ضرریب
همخونی  31تا  26درصد میباشند .در گله مورد بررسری ،تنهرا 6/60
درصد از کل حیوانرات ،دارای ضرریب همخرونی بیشرتر از  31درصرد
بودند .به دلیل ناقص بودن شجره مورد استفاده (وجود جمعیت وایه) و
نا معلوپ بودن تعدادی از اجداد مشترک و نوسرانات مردیریتی ممکرن
است میزان همخونی کمتر از مقدار واقعی برآورد شده باشد ،کره ایرن
امر مربوط به روش محاسبه بر اساس شرجره اسرت .غر پبابائیران و
همکرراران ( )56در مطالعررهای روی گوسررفند مغررانی مقرردار ضررریب
همخونی کل جمعیت را  6/15درصد برآورد نمودند کره از مقرادیر بره
دست آمده در این مطالعه کمتر میباشد .همننین متقینیا و همکاران
( )53در وشوهشرری روی گوسررفندان ایررران بلررک میررانگین ضررریب
همخونی کل جمعیت را  3/73درصد گزارش کردند که از نترای ایرن
وشوها بیشتر میباشد .بحری بیناباج ( )4در مطالعهای روی گوسرفند
قره گل میانگین ضریب همخونی را برای کرل جمعیرت  5/13درصرد
محاسبه نمودند که از مقادیر بدست آمده در این تحقیق بیشرتر مری-
باشد .میررزا محمردی و همکراران ( )57در مطالعرهای روی گوسرفند
زندی مقدار همخونی را برای کل جمعیت  6/5درصد محاسبه نمودنرد
که از مقدار برآورد شده در این ورشوها بیشرتر مریباشرد .راشردی و
همکاران ( )33در مطالعرهای روی گوسرفند لرری بختیراری میرانگین
ضریب همخونی در کل جمعیت را 6/54محاسبه کردند که بره نترای
این وشوها نزدیرک اسرت .رزیوسرکا و همکراران ( ،)32ون ویرک و
همکاران ( ،)33شادلی خواه و همکاران ( ،)5شریخلو و همکراران(،)30
بحری بیناباج و همکاران( ،)4ودروسا و همکاران ( )35وشوهاهایی را

نتایج و بحث
نتایج همخونی

از تعررداد  0446رأس حیرروان حاصررل از  372داپ نررر و  5511داپ
ماده موجود در شجره 3530 ،حیوان همخون بودند که تقریباً برابر 22
درصد گله میبا شد .میانگین ضریب همخونی کل جمعیت گوسرفندان
مورد مطالعه از سال  5236تا 6/05 ،5235درصد برآورد شد .براالترین
ضریب همخونی  30/31درصد و بیشترین گروه حیوانرات همخرون را
حیوانات با ضریبهمخونی 6تا  1درصد تشکیل دادند کره ایرن نترای
میزان وایین همخونی در گله های گوسفند لری تحت مطالعه را تأییرد
می کند .گروهبندی و فراوانی گروه های با ضرایب همخرونی متفراوت
در کل جمعیت در جدول  5ارائه شده است .تجزیره شرجره نشران داد
که  00/53درصد جمعیت دارای ضریبهمخونی صفر هسرتند35/72 .
درصد از کل جمعیت دارای ضریبهمخرونی برین صرفر ترا  1درصرد
هستند 5/12 .درصد از کل جمعیت دارای ضریب همخونی برین  1ترا

020

نشریه پژوهشهای علوم دامی ایران جلد  ،7شماره  2تابستان 3149

برای برآورد ضریبهمخونی و تأثیر آن بر برخی صفات رشد به ترتیب
روی نشادهای ،بروال ،السنبورگ ،زندی ،بلوچی ،قرره گرل ،سرانتاآینس
انجاپ دادهاند ،این محققین میانگین همخونی را به ترتیرب ،33 ،5/35
 3/22 ،5/13 ،5/51 ،5/60درصد برای کل جمعیت گزارش کردهاند.
جدول -1فراوانی گروههای ضرایب همخونی گله گوسفند مورد مطالعه
Table 1- Inbreeding coefficient of frequency flock of
sheep studied
درصد حیوانات
تعداد حیوانات
گروههای ضرایب همخونی
Inbreeding coefficient
groups
F=0
0<F≤5
5<F≤10
10<F≤15
15<F≤20
20<F≤25
25<F≤30
کل Total

Number of
animals
4314
1915
99
93
2
13
4
6440

Animal
percent
66.98
29.73
1.53
1.44
0.03
0.02
0.06
100

جمعیت حیوانات همخرون :میرانگین ضرریب همخرونی جمعیرت
همخون گوسفندان مورد مطالعه از سال  5236تا  3/34 ،5235درصرد
برآورد شد .غ پ بابائیان و همکاران ( )56در مطالعهای روی گوسرفند
مغانی مقدار ضرریب همخرونی در جمعیرت همخرون را  5/74درصرد
برآورد نمودند که از مقادیر به دست آمده در این مطالعه کمتر میباشد.
بحری بیناباج ( )4در مطالعهای روی گوسفند قره گل میانگین ضرریب
همخونی را برای جمعیت همخون  4/51درصد محاسبه نمودند کره از
مقادیر بدست آمده در تحقیق بیشتر میباشرد .همننرین ،متقرینیرا و
همکرراران ( )53در وشوهشرری روی گوسررفندان ایررران بلررک میررانگین
ضریب همخونی جمعیت همخون را  5/22درصد گزارش نمودند که از
نتای این وشوها بیشتر می باشد .میرزا محمدی و همکراران ( )57در
مطالعررهای روی گوسررفند زنرردی مقرردار همخررونی را برررای جمعیررت
همخون  5/74درصد محاسبه نمودند که از مقدار برآورد شرده در ایرن
وشوها کمتر می باشد .راشردی و همکراران ( )33در مطالعرهای روی
گوسفند لری بختیاری میانگین ضریب همخونی جمعیرت همخرون را
 3/4درصد محاسبه کردند که به نتای این وشوها نزدیک اسرت کره
دالیل نزدیک بودن ایرن ضرریب همخرونی برا ضرریب همخرونی در
گوسفند لری میتواند ناشی از سیستمهای مدیریتی یکسان در این دو
نشاد باشد و یا به دلیل اینکه این دو نشاد در مناتق نزدیک به هم زیاد
باشند آمیزش بین این دو نشاد زیاد صورت گرفته و ایرن چنرین باشرث
تنوع و جلوگیری از همخونی بیا از حد در این دو نشاد شده است.
روند همخونی

کل جمعیت :روند تغییرات میانگین ضریب همخونی در جمعیت

گوسفندان لری بر مبنای هر سال ،در شکل 5نشان داده شرده اسرت.
همخونی واقعی در فاصرله زمرانی سرالهرای مختلرف متفراوت برود.
میانگین ضریب همخونی در سالهرای مرورد مطالعره رونرد افزایشری
داشت (نمودار .)5میزان همخونی گله در سال ابتردایی ( )36بره دلیرل
حیور جمعیت وایه در این سالها صرفر بروده ،امرا در سرالهای بعردی
میزان همخونی با یک رونرد م یرم افرزایا یافتره اسرت .میرانگین
ضریب همخونی از سال  36تا  32روند افزایشی کندی دارد .براالترین
ضریب همخونی مربوط به سرال  35بروده کره شلرت آن براال برودن
ت قی های خویشاوندان نزدیک در این سال میباشد زیررا ایرن سرال
دارای حداکثر میانگین همخونی ( )3/55نسبت به سرالهای قبرل برود.
همخونی در سال  37کمترین مقدار بروده اسرت کره مقردار آن برابرر
 6/13بود .دالیل کاها این میزان ضریب همخونی را مریتروان بره
کاها تعداد افراد همخرون و همننرین ورایین برودن مقردار ضرریب
همخونی افراد همخون نسبت داد که میتواند به شلت افزایا آمیزش
غیرررخویشرراوندی باشررد .در تررول سررالهای دارای حررداکثر میررانگین
همخونی مورد بررسی ،میانگین ضریب همخونی دامها رو به افرزایا
بود .به توری که با برازش رگرسیون خطی همخونی برر سرال تولرد،
میزان افزایا همخونی 6/35درصد در سال برآورد گردید و به لحراظ
آماری معنیدار بود ( .)P<6/6665غر پبابائیران و همکراران ( )56در
مطالعه ای روی گوسفندان مغانی ،این مقردار را 6 /63درصرد در سرال
گزارش کردند که از مقدار برآورد شرده در ایرن ورشوها کمترر برود.
شرریخلو و همکرراران( )30ایررن مقرردار را برررای گوسررفندان بلرروچی
 6/51درصد در سرال محاسربه کردنرد کره از مقردار سراالنه افرزایا
همخونی در این تحقیق نیز کمتر میباشد .در بررسی رونرد همخرونی
در کل جمعیت به دلیل اینکه تعداد افراد غیر همخون در هر سرال برر
میزان همخونی تأثیر مریگرذارد لرذا همخرونی در هرر سرال کراها
می یابد .ممکن است در یک سال تعداد افراد غیر همخون بیشتر شرود
در این صورت میزان همخونی کاها مییابد و یرا اگرر تعرداد افرراد
همخون در یک سال بیشتر شود لرذا همخرونی در آن سرال افرزایا
مییابد.
جمعیت حیوانات همخون :میانگین ضریبهمخونی برههرای
همخون  3/34براورد شرد .رونرد تغییررات همخرونی در هرر سرال در
جمعیت همخون در شرکل 3نشران داده شرده اسرت .رونرد تغییررات
همخونی در جمعیت همخون در سالهرای  35و  33براالترین مقردار
همخونی را داشتهاند که مقدار آن برابر  31درصد میباشد کره دالیرل
افزایا آن استفاده از آمیزش خویشراوندی در ایرن گلره در آن سرالها
بوده است و بعد از آن در سال  33کاها چشمگیری داشته است بره
توری که از مقدار  31درصد به  56درصد در سرال  32کراها ویردا
کرده است که دلیل این کاها چشمگیر در تی این سرال مریتوانرد
ناشی از کاها آمیرزش خویشراوندی در گلره مرذکور باشرد و یرا بره

مطالعه ساختار شجره و اثرات ناشی از افت همخونی بر صفات رشد...
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شبارتی آمیزش غیر خویشاوندی در گله بیشتر صورت گرفته است.

شکل -1روند تغییرات همخونی در هر سال در کل جمعیت
Figure 1- Changes inbreeding trend in any year in total population

در سال  37کمترین میزان همخونی را گرزارش شرده اسرت کره
مقدار آن برابر با 6/75درصد میباشد و در سال  35مقدار آن به 3/23
درصد رسیده است .در تول سالهای مورد بررسری بررای همخرونی،
میانگین ضریبهمخونی داپها رو به کاها برود .بره تروری کره برا
برازش رگرسیون خطی همخونی بر سال تولد ،میزان کاها همخونی
 2/64درصد در سال برآورد گردید و بره لحراظ آمراری معنریدار برود
( .)P<6/65با افزایا متوسط همخونی در کرل حیوانرات موجرود در
شجره ،متوسط همخونی در حیوانات همخون کراها ویردا مریکنرد.
شلت این مسئله این است که در سالهای ابتدایی ،سطح تکامل شجره
داپها وایین میباشد و اجداد مشترکی که باشث بوجود آمدن همخونی
شدهاند به نسل حیوانات همخون نزدیک بودهاند و در نتیجه همخونی
داپهای همخون باال میباشد ولی با گذشت سالها و افرزایا سرطح
تکامل شجره داپهرا ،اجرداد مشرترک داپهرای همخرون بیشرتر بره
نسلهای قبلی مربوط میشوند و در نتیجه با وجود افزایا کل تعرداد
داپهای همخون ،میانگین همخونی در حیوانات همخون کمتر است.
آمار توصیفی ضرایب همخونی ،گرروههرای مختلرف همخرونی و
میزان تابعیت از همخونی برای صرفات وزن بردن در سرنین گوسرفند
لری در جدول  3ارائه شده است .بررای کلیره صرفات مرورد بررسری،
بیشتر حیوانات دارای رکورد ،دارای ضرایب همخونی صفر بودند .اکثرر
حیوانات همخون در هر گروه سنی ،دارای ضریب همخونی بین صرفر
تا  1درصد بودند .ضریب تابعیرت صرفات مرورد مطالعره از همخرونی
گزارش شد .در این وشوها ضریب تابعیت (میرزان وسرروی ناشری از

همخررونی) در جرردول  2نشرران داده شررده اسررت ،برررای صررفات
وزنتولررد ،-6/664وزن شرریرگیری  ،-6/6362وزن شررا مرراهگی
 ،-6/347وزن نه ماهگی  -6/6641محاسربه شرد .در نتیجره میرزان
تابعیت از همخونی برای صفات ذکر شده نشان میدهرد کره  4گررپ
وزنتولد 36/2 ،گرپ وزن شیرگیری 347 ،گررپ وزن شرا مراهگی و
 4/1گرپ وزن نه ماهگی به ازای هر یرک درصرد افرزایا همخرونی
کاها یافته است .تحقیقات زیادی در زمینه تأثیر همخونی بر صفات
اقتصادی داپ ها انجاپ گرفته و در اغلب موارد اثر منفری همخرونی برر
این صفات گزارش شده است ،که مقدار این ترأثیر برر حسرب نرشاد و
صفت مورد مطالعه متفراوت مریباشرد .ودروسرا و همکراران ( )35در
مطالعهای روی گوسفند سانتاآینس گزارش کردند که تماپ صفات رشد
مررورد مطالعرره در ایررن تحقیررق تحررت تررأثیر همخررونی قرررار گرفتنررد
( )p<6/61و به ازای هر یک درصرد افرزایا همخرونی در گلره وزن
تولد  6/6624کیلوگرپ کاها ویدا مریکنرد .مرک کینرون ( )54افرت
همخونی -6/653کیلوگرپ را برای گوسفند نشاد کراس گرزارش کررد.
هم چنین مک کینون بیان نمودنرد کره ،شلرت تفراوت اثرر همخرونی
می تواند ناشی از تفاوت نشادها ،میزان تنوع ژنتیکی در جمعیرت وایره ،
محل و مدیریت گله باشد (.)54
مهمان نواز و همکاران ( )51در مطالعرهای روی گوسرفند بلروچی،
ضریب تابعیت وزن شا ماهگی  -525گرپ ،وزن یرکسرالگی -34
گرپ گزارش نمودند .نورنبرگ و سورنسن ( )55تأثیر منفی همخونی را
بر وزن تولد گوسفندان شروپ شرایر و آکسرفورد دانمرارک را گرزارش
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نمودند .حسین و همکاران ( )53افت ناشی از همخونی گوسرفند ترالی
واکسررتان را برررای وزنتولررد  1/5و برررای وزن شرریرگیری  3/2گرررپ
گزارش کردند.

شکل -2روند تغییرات همخونی در هر سال در جمعیت همخون
Figure 2- Inbreeding trend in any year in inbreeding population

وان ویک و همکاران ( )37در مطالعهای که روی گوسفندان نرشاد
دورمر انجاپ دادند ،ضرایب تابعیت وزنتولد و وزن شیرگیری از ضریب
همخونی را به ترتیب  -04و  -53گرپ گزارش کردند که از نتای این
وشوها بیشتر مریباشرند .بحرری و همکراران ( )4در وشوهشری روی
گوسفند قره گل میزان افت همخونی را برای وزنتولرد بره ازای یرک
درصد افزایا در میزان همخونی -4گرپ ،بررای وزن شریرگیرری 23
گرپ ،برای وزن شرا مراهگی  -525گررپ ،بررای وزن نره مراهگی
516گرپ و برای وزن یک سالگی -573گررپ بررآورد نمودنرد کره بره
نتای این ورشوها بررای وزن تولرد وزن شریرگیری نزدیرک اسرت.
الماسی و همکاران ( )3ضریب تابعیت وزن تولد از همخونی را برای بز
مرخز  ،-6/53میزان افت همخونی را برای وزن شیرگیری در بز مرخز
 4/3گرپ گزارش نمودند که از نترای ایرن تحقیرق کمترر مریباشرند.
راشدی و همکراران ( )33در وشوهشری روی گوسرفند لرری بختیراری
میزان تابعیت از همخونی را برای وزن تولرد  ،6/1وزن یرک مراهگی
 ،-24/4وزن شیرگیری  ،-565/3وزن شرا مراهگی  ،-332/0وزن
نه ماهگی  -552/5و برای وزن یک سالگی  -324گرزارش نمودنرد.
غ پ بابائیان و همکاران ( )56گزارش کردند با افزایا هر یک درصد
ضریب همخونی در گوسفند نشاد مغانی افت ناشری از همخرونی بررای
وزنتولد  4گرپ میباشد برای وزن شیرگیرری  -6/603کیلروگرپ کره
برابر  03گرپ کاها در وزن شیرگیری مریباشرد .میررزا محمردی و
همکاران ( )57در وشوهشی روی گوسفند زندی میزان وسروی ناشی از

همخونی برای افزایا یک درصد ضریب همخرونی در گلره را بررای
وزنتولد  -2/1گرپ برآورد کردند .شرادلی خرواه و همکراران ( )5افرت
همخونی برای گوسفندان زندی به ترتیب  567 ،31 ،57 ،35 ،5گرپ و
درستکار و همکاران ( )7برای گوسفند مغانی بره ترتیرب ،30 ،355 ،7
 43 ،55گرپ برای وزنتولد ،وزن  53 ،5 ،0 ،2مراهگی گرزارش شرده
است .همخونی از وارامترهای مخصوص به هر جامعه است و تبیعری
است که در گله های مختلف متفاوت باشرد .تفراوت در نترای بدسرت
آمده توسط محققان مختلف ،میتواند به شلت روند متفاوت همخرونی
در گلههای تحت مطالعه ،نشاد و یا مدلهای مورد استفاده برای تجزیه
و تحلیل دادههرا باشرد ( .)55بنرابراین جهرت کراها وزنتولرد ،وزن
شیرگیری ،وزن شا ماهگی و وزن نه مراهگی ضررورت دارد میرزان
همخونی در گله کنترل شود .افت همخونی برآورد شده در این تحقیق
نسبت به برآوردهای سایر نشادها در ایران کمترر بروده ایرن مریتوانرد
ناشی از سطو وایین همخونی ،تفاوت نشادی ،مردل مرورد اسرتفاده و
کامل نبودن شجره باشد .با توجه به افت همخونی وایین صفات رشرد
که اثر مطلوبی میباشد ویشنهاد میشود تروری کره در حرال حاضرر
آمیررزشهررای خویشرراوندی در گلرره کمتررر اسررت از ایررن بعررد نیررز از
آمیزشهای خویشاوندان نزدیک جلروگیری شرود و برا بررازش آن در
مدل های آماری مورد استفاده برای برآورد ارزشهای اص حی ،اثرر آن
برای تصحیح شملکرد در نظر گرفته شود .با توجه به متوسط همخونی
در این گله ،باید سیستمهای آمیزشی تراحی گردد که متوسط میرزان
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همخونی در این گله را در سطح قابل قبرولی نگره دارد .برا توجره بره
اثرات معنیدار همخونی در روی صفات وزن ،توصیه مریشرود کره از
آمیزشهای خیلی نزدیک در این گله جلوگیری شود.
جدول -2فراوانی و میانگین همخونی حیوانات دارای رکورد صفات رشد در گله گوسفند لری
Table 2- Frequently and animal inbreeding average with growth trait records in flock of Lori sheep
تعداد در گروه های مختلف درصد همخونی
تعداد(رأس)
درصد percent
Count in inbreeding percent different groups
)Number (Individual
همخون
کل
همخون
صفت
20<F≤25 20<F≤25 15<F≤20 10<F≤15 5<F≤10 0<F≤5
F=0
N
Inbreed
Total
Inbreed
Trait
2.24
0.67
4
13
2
93
99
1915
4314
2126
6440
BW
4.5
0.26
1
17
3
53
27
265
5280
366
5646
W3
6.43
0.17
0
16
3
28
10
96
4920
153
5073
W6
2.45
0.21
1
8
1
39
20
396
4292
465
4757
W9
جدول -3ضریب تابعیت صفات رشد از همخونی
Table 3- Regression coefficient growth traits from inbreeding

ضریب تابعیت صفت ازهمخونی ()g
)Regression coefficient trait from inbreeding (g

میانگین رکورد ()kg
)Record average (kg

تعداد رکورد

صفت

Number of record

Trait

-4±0.33

0.007±3.49

6440

0.5±-20.3

0.015±20.30

5646

8.63±-247

0.51±25.37

5073

5.57±-4.5

0.107±29.79

4757

وزنتولد(کیلوگرپ)
)Birth weight (Kg

وزنشیرگیری(کیلوگرپ)
)Weaning weight (Kg
وزن شاماهگی(کیلوگرپ)
)Six months weight (Kg
وزننهماهگی(کیلوگرپ)
)Nine months weight(Kg

نتیجهگیری

انتخاب مدل مناسب

مدل مناسب برای برآورد اثر همخونی بر صفات مرورد مطالعره و
نتای مربوط به آزمون آکایاک برای تعیین مناسبترین مدل در جدول
 4نشان داده شده است .مدل مناسب برای آنالیز وزنتولد شامل اثرات
ژنتیکی افزایشی مستقیم ،اثرات محیطی دائمی مادری ،اثرات ژنتیکری
افزایشی مادری ،کوواریانس برین اثررات ژنتیکری مسرتقیم و مرادری
(مدل ،)0مدل مناسب برای صفت وزن شیرگیری شامل اثرات ژنتیکی
افزایشی مستقیم ،اثرات ژنتیکی افزایشی مادری (مدل ،)2مدل مناسب
برای صفت وزن شا ماهگی و وزن نهماهگی شامل اثررات ژنتیکری
افزایشی مستقیم بود.

نتای این وشوها نشان میدهد روند همخونی نشاد گوسفند لرری
با شیب م یمی رو به افزایا بوده است .در سرالهای ابتردایی تعرداد
حیوانات همخون کم ،اما به مرور زمان به شلت آمیرزش خویشراوندی
میانگین ضریب همخونی باالتر رفته است .میزان همخونی ایرن نرشاد
نسبت به سایر نشادها در سطح کمترری قررار دارد زیررا آمیرزشهرای
خویشاوندی و تر های اص نشادی کمتری بر روی این گوسفندان
انجاپ شده است .همخونی در این گله نراچیز بروده و در حرال حاضرر
امری نگران کننده محسود نمیشود .نر همخونی میتواند با توجره
نرشاد ایرن داپ
به اینکه این مسئله یرک شامرل منفری بررای اصر
می باشد ،لذا صفات رشد تأثیر بگذارد کره مطالعره روی صرفات رشرد
نشان داد که اهمیت آن برای تولیدات حیوانات مهم است.

جدول  -4معیار آکایک برای تعیین مدل حیوانی مناسب
Table 4- Akaike index for determination optimum animal model
وزنشیرگیری
وزنشاماهگی
وزننهماهگی
شماره مدل
وزنتولد
Nine months
Weaning
Six
months
Model number
Birth weight
weight
-11593.06
-11593.03
-11590.62

weight
-8828.70
-8827.69
-8826.73

weight
3527.75
3523.90
3523.40

-2544.91
-2634.52
-2665.38

1
2
3

3149  تابستان2  شماره،7 نشریه پژوهشهای علوم دامی ایران جلد
4
5
6

-2666.07
-2668.98
-2669.95

آمیزشهای دور در گله و استفاده از آمیزش نرهای مولد برترر در گلره
 میتروان از اثررات زیرانآور احتمرالی ناشری از،به صورت کنترل شده
.افزایا بیا از حد همخونی جلوگیری نمود

سپاسگزاری
از کلیه کارکنان مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع تبیعری اسرتان
لرستان جهت جمعآوری رکورد ها و در اختیار قرار دادن ات شات الزپ
.در اختیار نویسندگان این وشوها صمیمانه تشکر و قدردانی میگردد

3524.02
3523.53
3524.19

-8826.37
-8827.53
-8827.00
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-11588.44
-11591.62
-11589.42

توصیه میشود به دلیل اثرات زیان آور همخونی روی صفات رشد
 برا مردیریت صرحیح و.از افزایا آن در سالهای آتی جلوگیری شرود
افزایا آمیزش خویشاوندی درگله و استفاده از نرهرای مولرد برترر در
.گله میتوان از اثرات زیانآور همخرونی ترا حردودی جلروگیری کررد
نظارت بر وارامترهای مرتبط با تنوع ژنتیکی در این جمعیرت بایرد بره
 ناشری از افرزایا،تور مداوپ انجاپ شود کره کراها تنروع ژنتیکری
همخونی استفاده از سیستم جفتگیری کنترل شده تراحی شرود کره
در گله حاضر مری توانرد یرک جرایگزین مناسرب بررای حفرظ سرطح
همخونی باشد در واقرع برا مردیریت همخرونی بره صرورت افرزایا
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