
 

 سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي

 خوزستانمركز تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي استان 

 

 هاي گوسفند استان خوزستانبرآورد برخي پارامترهاي جمعيتي و ميزان همخوني در گلهعنوان پروژه: -

 960411-062-13-46-24پروژه: شماره مصوب -

 --- ها وطرحهاي ملي ومشترك دارد(:اختصاص به پروژه خانوادگي مجري مسئول)نام و نام -

 بهاره طاهري دزفوليخانوداگي مجري/مجريان :نام ونام -

 ---:ناظرانخانوادگي و نامنام -

 ---خانوادگي مشاور)ان(:و نامنام -

ساور محمود وطن خواه، عزيز كردوني، محمدحسين بنابازي، وحيد قاسمي، سيما  خانوادگي همكاران:نام و نام -

 .سفلي، عبدالصاحب عبائياني، سيفور رمضاني

 مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي خوزستانمحل اجرا :  -

 1396تاريخ شروع : -

 سال 5/2: مدت اجرا  -

 ناشر:  -

 شمارگان)تيراژ(: -

 1399تاريخ انتشار:  -

در مركز اطالعات و مدارك علمي          57763 با شماره        5/4/99 اين اثر در مورخ  -

 كشاورزي به ثبت رسيده است. 

 حق چاپ محفوظ است. نقل مطالب، تصاوير، جداول، منحني ها و نمودارها با ذكر مأخذ بالمانع است. -

 

 
 

 

 

 



 چکیده:

خوزستان،  هاي گوسفند استاندر اين مطالعه به منظور برآورد برخي پارامترهاي جمعيتي و ميزان همخوني در گله

هاي مختلف با دو نژاد عربي و لري بختياري، هاي مردمي پرورش يافته تحت سيستمگله گوسفند از گله 100از تعداد 

با اي و هاي مردمي به صورت پرسشنامهها در گلهآوري داده، استفاده شد. نحوه جمع1397و 1396هاي طي سال

 افزارها توسط نرماحبه با دامدار بود. تجزيه و تحليل اطالعات گلهاستفاده از اطالعات يک سال گذشته دامدار و مص

SAS 9.1  رأس، مدت  56/9رأس، تعداد قوچ مولد 67/173انجام گرفت. نتايج نشان داد كه متوسط تعداد ميش مولد

ي يک ها حداقل دارادرصد از گله 54درصد و  65/5سال، نسبت قوچ به ميش در گله  96/5ماندگاري قوچ در گله 

رأس  97/34به ترتيب  هاهمخوني گله متوسط اندازه مؤثر و ميزان ،رأس بره با ناهنجاري ژنتيكي بودند. بر اين اساس

داري بود. به طور بر اغلب پارامترهاي جمعيتي مورد بررسي معني درصد در هر نسل برآورد شد. اثر شهرستان 3و 

( براي داشتن كمتر رأس 50كمتر از حداقل توصيه شده توسط فائو ) هنتايج نشان دادكه اندازه مؤثر برآورد شد ،كلي

برابر حد  3باشد كه سبب ايجاد ميزان همخوني به ميزان هاي مردمي مياز يک درصد همخوني در هر نسل، درگله

زايش تواند باعث كاهش عملكرد توليد، توليدمثلي و افمي هاشده است. افزايش همخوني در گلههامجاز براي گله

هاي مردمي در استان، ضروري با توجه به ميزان همخوني برآورد شده براي گله ،بنابراين هاي ژنتيكي گردد.ناهنجاري

است با آموزش دامداران با موضوعاتي همچون نسبت قوچ به ميش، تهيه قوچ از خارج از گله و نگهداري قوچ در 

از افزايش بيشتر اين ميزان همخوني و در نتيجه  آميزش چرخشي،و همچنين استفاده از سيستم  مدت زمان كمتر در گله

 پيامدهاي منفي آن جلوگيري كرد.

 

 هاي مردمي، خوزستان، گوسفند لري بختياري.گوسفند عربي، همخوني، گلههای کلیدی: واژه

 

 

 

 

 

 


