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Background and objectives: Quality of wool has a major impact on its 

utilization and ultimate use and therefore, evaluation and genetic analysis of 
wool characteristics is one of the most important research fields for native 

sheep. Considering that Iran-black sheep is a result of Baluchi and Chios 

crossbreeding, the present study was conducted to compare and genetic 

analysis of fleece characteristics of Baluchi and Iran-black sheep. 

 

Materials and methods: In this study, wool samples were collected from 

176 Baluchi and 105 Iran-black sheep in Abbas-Abad sheep breeding center 

close to Mashhad, Khorasan-Razavi province, in October 2017. Fleece 

characteristics, including greasy fleece weight, average fiber diameter, 

average staple length, hetero-type fibers (%), modulated fibers (%), and true 

wool fibers (%) were measured. To determine the fixed effects (breed, year 

of birth, type of birth and sex) influencing wool characteristics of the breeds, 
the GLM procedure of SAS software was applied. Least square means 

comparisons of different fixed effects subclasses were carried out by Tukey-

Kramer test at 5 percent probability levels. The components of (co) variances 

and genetic parameters of the studied traits were estimated using the multi-

trait animal model and restricted maximum likelihood using WOMBAT 

software.   

 

Results: Results showed that the differences between the breeds were 

significant for average fiber diameter, hetero-type fiber percentage, and true 

wool percentage. None of the studied traits were affected by sex of lamb 

except for hetero-type and true fiber percentages (P<0.05). Year and type of 
birth could only affect the greasy fleece weigh (P<0.05). Coefficient of 

variation for greasy fleece weigh (26.28 percent), hetero-type fiber (76.77 

percent), and modulated fiber (99.59 percent) showed that considerable 

variations are there for these traits in the two studied breeds. Average fiber 

diameter in Baluchi (26.28 micron) was significantly lower than Iran-black 

breed (29.26 micron) (P<0.05). True wool percent in Baluchi (94.81 percent) 

was significantly higher than Iran-black breed (92.65 percent) (P<0.05). 

Heritability of wool traits in Baluchi breed ranged from 0.26 (modulated 

fiber percent) to 0.45 (hetero-type percent) and in Iran-black breed ranged 

from 0.28 (modulated fiber percent) to 0.34 (true fiber percent). 
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Conclusion: In general, the Baluchi breed had finer wool than Iran-black. 
The quality of Iran-black fleece was reduced compared to the native Baluchi 

parent. Moreover, moderate heritabilities for the studied traits in both breeds 

indicated that selection programs for improving these traits in these 

populations would be effective. 

 

Cite this article: Samadpour, M., Hassani, S., Ahani Azari, M., Bahri Binabaj, F., Khanahmadi, A.R. 

(2022). Genetic analysis of fleece characteristics of Baluchi and Iran-black sheep. Journal of 

Ruminant Research, 10 (3), 111-126.  
 

                                 © The Author(s).                                 DOI: 10.22069/EJRR.2022.20111.1846 

                                 Publisher: Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources 

 

 
 

  

 
 

 

 

 



111 

 
 

 ایران بلکپشم گوسفندان بلوچی و بیده ژنتیکی خصوصیات  لیوتحلهیتجز
 

 4یخان احمد، علیرضا 4، فاطمه بحری بیناباج3یآذر یآهن، مجتبی *2، سعید حسنی1ملیکا صمدپور

 رانیگرگان، گرگان، ا یعیو منابع طب یدانشگاه علوم کشاورزژنتیک و اصلاح نژاد دام،  ارشد یکارشناس لیالتحصفارغ.1

 hasani@gau.ac.irدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران، رایانامه:  ،دام و طیور نژاد .استاد گروه ژنتیک و اصلاح۲

 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران ،دام و طیور نژاد .دانشیار گروه ژنتیک و اصلاح۳

 ایران، گنبد، گنبدکاووسدانشگاه  ، دانشکده کشاورزی،استادیار گروه علوم دامی.4

 

 چکیده اطلاعات مقاله

 نوع مقاله: 
 پژوهشی -مقاله کامل علمی

 
 ۲2/1/1441: دریافت تاریخ

 ۲/6/1441: ویرایش تاریخ

 ۳/6/1441: پذیرش تاریخ

 

  های کلیدی:واژه
 یگر ختهیآم

 یکیژنت یپارامترها

 پشم

 یگوسفند بلوچ

 

تیجه در ن و کاربرد نهایی آن دارد ای بر روی مصرف وتأثیر عمدهگوسفند کیفیت پشم : ساابهه   هد 

 حقیقاتی مهمهای تزمینه یکی از ژنتیکی صفات مربوط به آن لیوتحلهیتجزو  بررسی کیفیت الیاف پشم

ا سهم نژاد بلوچی با کیوسی )ب یگر ختهیآمنژاد ایران بلک از  کهنیابا توجه به  است. در گوسفندان بومی

فات پشم ژنتیکی ص لیوتحلهیتجزمقایسه و  منظوربهتحقیق حاضر است،  آمدهدستبهتوارثی یکساان  

 بلک انجام شد. بلوچی و ایران گوسفندان
 

بره ایران  رأس 141بره بلوچی و  رأس 176از  1۳26 مهرماه: برای انجام این پژوهش در هامواد   ر ش

آوری شااد. شااماش شاارو کشااور وامع در مشااهد، نمونه پشاام جمع اصاالاح نژادبلک موجود در مرکز 

اف متوسط طوش فتیله پشم، درصد الی ناشور، متوسط مطر الیاف، بیده پشم شامل وزن بیده خصاوصیات

رای شد. ب گیریحقیقی در گوسفندان این دو نژاد اندازه هتروتایپ، درصد الیاف مدولادار و درصد الیاف

 GLMت پشام )نژاد، ساش تولد، تیپ تولد و جن  بره  این دو نژاد از رویه بر صافا مؤثرتعیین عوامل 

های مختلف اثرات ثابت با های حدامل مربعات زیرگروهمقایسااه میانگین اسااتفاده شااد. SASافزار نرم

واریان  و پارامترهای ژنتیکی صفات  اجزای درصد انجام شد. 1 یداریمعنکرامر و سطح  -آزمون توکی

 دهمحدودشنمایی از مدش حیوانی چند صفتی و روش حداکثر درست در این دو نژاد با استفاده موردمطالعه

 برآورد شد.  WOMBATافزار نرم با
 

 دارمعنی حقیقی الیاف درصد درصد الیاف هتروتایپ و الیاف، مطر میانگین ازنظر نژاد دو : تفاوتهایافته

درصاد الیاف هتروتایپ و حقیقی سایر صفات تحت تأثیر جن  مرار نگرفت. از بین صفات  جزبهبود. 

 شده رآوردب تغییرات ضریب ساش و تیپ تولد مرار گرفت. ریتأثتنها وزن بیده ناشور تحت  یموردبررس

 22/21)درصد  و درصد الیاف مدولا دار  77/76تایپ )، درصد الیاف هترودرصد  2/۲6پشم ) تولید برای

 وجود دارد. میانگین نژاد برای این صفات دو این گوسفندان در یاملاحظهمابل تنوع که نشان داد درصد 

درصاد الیاف  میکرون  بود. ۳4/۲2میکرون  کمتر از نژاد ایران بلک ) ۲2/۲6مطر الیاف در نژاد بلوچی )

 صفات پذیریوراثت درصد  بود. 61/2۲درصد  بیشتر از نژاد ایران بلک ) 21/24حقیقی در نژاد بلوچی )

)درصد  41/4± ۲1/4)درصاد الیاف مدولادار  تا  ۲6/4±۳۳/4و در دامنه  متوساطبلوچی  در نژاد پشام

)درصد  ۳4/4± 1۳/4ولادار  تا  )درصد الیاف مد ۲6/4± ۳1/4الیاف هتروتایپ  و در نژاد ایران بلک بین 

 الیاف حقیقی  مرار داشت. 
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 ازنظر بلکانایر نژاد و بلک داشتایران به نسبت یترفیظر پشم بلوچی به طور کلی، نژاد نتیجه گیری:

د شده، های برآورپذیریاست. با توجه به وراثت داشته افت خود بومی والد به نسبت پشم خصاوصیات

 خواهد بود. مؤثرانتخاب برای بهبود صفات کیفی و کمی پشم در این نژادها 
 

 دهیب اتیخصوص یکیژنت لیوتحلهیتجز . 1441) ..رع ی،احمدخان .،، فناباجیب یبحر .،م ،یآذریآهن .،سی، حسن .،م صامدپور،: اساتناد

 . 111-1۲6 ، ۳) 14، پژوهش در نشخوارکنندگان. بلک رانیو ا یپشم گوسفندان بلوچ

 
                                                                                         DOI: 10.22069/EJRR.2022.20111.1846       

                  نویسندگان. ©                  گرگان یعیو منابع طب یدانشگاه علوم کشاورزناشر:              
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 مقدمه

هایی که داراسااات، الیاف طبیعی به جهت ویژگی

 موردتوجهنسااابات باه الیااف مصااانوعی همیشاااه 

بهبود  هامروز کهنحویبهکنندگان بوده اساات مصاارف

کمی و کیفی الیاااف دامی اهمیاات زیااادی در تولیااد 

الیاف دامی  دکننادهتولیانااخاالم ملی کشاااورهاای 

 Ribeiro .،۲447و همکاران،  Kelly)اساات  داکردهپی

امتصادی، صفات  تیاهملحاظ  . به ۲411و همکاران، 

و  لدمثیتولسااومین رتبه را بعد از  در گوساافند پشاام

تولید پشم گوسفند  و  Rao ،1227) رشاد دارا هستند

گوساافندان پشاام ظریف  دهندهپرورشدر کشااورهای 

 دهددرصااد درآمد دامداران را تشااکیل می ۲1حدود 

(Yarahmadi  ،اما در ایران درآمد ،  ۲447و همکاران

درصااد درآمد کل دامدار  1حاصاال از تولید پشاام از 

آن اساات که در  دهندهنشااانکند. این امر تجاوز نمی

 وجهموردتانتخاب گوسفندان ایرانی تولید پشم چندان 

  .۲411 و همکاران، Etemad) مرار نگرفته است

هایی که در مورد اثر بهبود ژنتیکی بر الیاف بررسی

تأثیر مثبت اجرای این  دهندهنشااان، شاادهمانجاپشاام 

 اساااتبهتر تیفیباکتولید الیاف  شیبرافزاهاا برنااماه

(Farahvash  ،پااذیری وراثاات  .۲414و همکاااران

صااافات مختلف مربوط به کمیت و کیفیت پشااام در 

پذیری اساات. وراثت شاادهگزارشتحقیقات مختلف 

 در نژادهای بلوچی، کرمانی، السنبرگوزن بیده ناشور 

، ۳1/4و  41/4، 41/4، 1۳/4رنالی به ترتیب هامرینو و

پذیری طوش الیاف در نژادهای بلوچی، مرینوس وراثت

و  6۳/4، 42/4ترتیب آفریقاایی و السااانبرگ مرینو به

در نژادهای بلوچی،  پاذیری مطر الیاف، وراثات۳۳/4

و  ۳۲/4مرینوس آفریقایی و السنبرگ مرینو به ترتیب 

 وهمکاران، Chauhan) اساااتبرآورد شاااده  14/4

و  ۲417همکااران،  و Matebesi-Ranthimo؛ ۲4۲1

Olivier ،۲414  . 

شم پ دکنندهیتولگوسافندان  ازجملهگوسافندان ایرانی 

باشاند که در بیده خود دارای درصد بالایی ضاخیم می

یت کیف که باعث کاهشالیاف مدولایی و کمپ هستند 

شاده تا ضرورت  . این وامعیت موجبشاودالیاف می

لیاف ا دکنندهیتولهای ژنتیکی دساااتیاابی باه ترکیاب

های صااادراتی مناسااب و اسااتاندارد برای بافت مالی

های تولید پشاام ظریف، ایجاد از راه ایجاد شاود. یکی

های مناسااب و سااازگار با شاارایط جغرافیایی ژنوتیپ

رسد که وارد نمودن نژادهای پشم است. لذا به نظر می

با گوسااافندان بومی  هااآنو تلاامی ظریف خاارجی 

تواناد عملکرد نتاج حاصااال را بهبود بخشاااد اما می

باایساااتی این عملکرد در شااارایط جغرافیاایی ایران 

و همکاااران،  Esfandyariمرار گیرد ) یموردبررسااا

۲411.   

 است که بیش دومنظورهگوسافند بلوچی یک نژاد 

ل یشااکتدرصااد جمعیت گوساافندان کشااور را  ۲2از 

پشام گوسفند بلوچی به خاطر سفیدی و مطر  .دهدمی

میکرون ، بیشترین مرغوبیت را در  ۳4تا  ۲1کم تارها )

 ها معمولاًمیش. بین ساایر نژادهای گوسفند ایران دارد

گرم  244الی  744ها کیلوگرم و بره ۲1/۲تا  2/1سالانه 

گوسفند ایران   .Rashidi ،۲444) کنندپشام تولید می

وسی کیموچ  رأسدو نژاد بلوچی با ی حاصل تلامبلک 

بهبود صااافت  منظوربهسااانتز آن  اسااات کهیونانی 

در مرکز اصاالاح نژاد دام  1۳14چندملوزایی از ساااش 

رسمی  طوربه 1۳6۳آغاز و در ساش شماش شرو کشور 

عنوان نژاد سااانتز شااااده در ایران ثباات شااااد بااه

(Mortazavi ،۲411.  

بلک بر روی نژاد ایران شاادهانجامعمده تحقیقات 

و تولیدمثلی بوده اساات و  مربوط به صاافات تولیدی

 نشاادهانجامبر روی پشاام این نژاد  چندانی تحقیقات

و مقایسه بررساای  باهدفپژوهش حاضار لذا اسات. 

 و بلکایران و بلوچی انپشاام گوسافند خصاوصایات



 1111، 1، شماره 11، دوره پژوهش در نشخوارکنندگان

111 

برآورد پاارامترهای ژنتیکی این صااافات با مدش چند 

 انجام شد.صفتی 

 

 هامواد و روش

برای انجام این تحقیق،  :موردمطالعه جمعیت   هاداده

بلک که در هاای نژاد بلوچی و ایراناز اطلااعاات بره

در مرکز اصالاح نژاد شماش شرو  21و  24های سااش

 کشااور وامع در جنوب شاارمی شااهرسااتان مشااهد،

شد. ساختار شجره دو نژاد در بودند استفاده  متولدشده

 رأس 176از  این پژوهشدر  است. شدهارائه 1 جدوش

تا  ۳6)در سنین  بره ایران بلک رأس 141ه بلوچی و بر

 آوری شد.، نمونه پشم جمعماه  42

 
 بلکساختار شجره گوسفندان بلوچی   ایران -1جد ل 

Table 1- Pedigree Structure of Baluchi and Iran-black sheep 
 شاخم

Item 

 بلوچی

Baluchi 

 بلکایران

Iran Black 

 تعداد کل افراد شجره

Total animals 
361 212 

 نامعلومتعداد افراد با پدر 

Animals with unknown sire 
194 115 

 تعداد افراد با مادر نامعلوم

Animals with unknown dam 
190 110 

  گذارانیبن)افراد  تعداد افراد با پدر و مادر نامعلوم

Animals with both unknown parents (Founder animals) 

 parents 

185 107 

 تعداد پدر

Number of sires 
31 20 

 تعداد مادر

Number of dams 
159 90 

 خونهمتعداد حیوانات 

Number of inbred animals 
0 0 

 

چینی، ناحیه پهلوی سمت مبل از پشم صافا  پما :

راسااات هر گوسااافند با اساااتفاده از اسااا ری رن ، 

چینی از همان مسمت گذاری شد و پ  از پشمعلامت

گرم پشم برداشته شد.  ۲4تصاادفی حدود  صاورتبه

جداگانه در کیساااه  طوربهنمونه پشااام هر گوسااافند 

پلااساااتیکی مرار گرفات و شاااماره حیوان روی آن 

ند فچینی، کل پشم هر گوسبعد از پشم یادداشات شد.

کشی شد. کیلوگرم وزن 1/4با استفاده از ترازو با دمت 

در آزمایشگاه، از هر نمونه مربوط به هر گوسفند تعداد 

کش با استفاده از خط هاآنو طوش  خارجسه فتیله پشم 

ری گیمتر اندازهساانتی برحسااببدون کشایدگی جعد 

وش فتیله ط عنوانبهپشم  لهیفتسهشد. میانگین طوش این 

 یریگاندازه برای پشام آن گوسفند در نظر گرفته شد.

 لهیفت ۳از هر نمونه دام تعداد  ،مطر تار پشاام و نوع آن

توسااط  هاآن یانیو از مساامت م دهیکشاا رونیپشاام ب

 114-1۲4برش زده )طوش  کروتومیادساااتاگاااه ما

 تیام تثبل یبر رو نیریسی  و با استفاده از گلکرومتریم

 نایپروژکت کروسااکو یاسااتفاده از م اشااد. ساا   ب

گروه علوم دامی دانشااگاه فیزیولوژی دام،  آزمایشااگاه

 یتصااادف طوربهتار پشاام  144مطر  ،فردوسای مشااهد

 یریگاندازه  144 یینمابزرگ)با  کرومتریبرحسااب م

 اف،یمطر ال یریگعلاوه بر اندازه زمانهم نیشد. همچن

 یو درصااد تارها دیمشااخم گرد زینوع تار پشاام ن

، ASTM) شدمحاسابه  پیمدولادار و هتروتا ی،قیحق



 و همکاران صمدپور کایمل/  ...پشم گوسفندان دهیب اتیخصوص یکیژنت لیو تحل هیتجز 

111 

1222 . 

م مشخ یدر ابتدا برا ر ش تجزیه آماری   ژنتیکی:

شم پ یفیو ک یمؤثر بر صفات کم یطیشدن عوامل مح

افزار نرم GLM یهرودو نژاد، از  یهاتفاوت یو بررس

SAS  حدامل  یهانیانگیم سااهیاسااتفاده شااد. مقا

 اثرات ثابتمختلف  یهاهرگرویمربعات صاافات در ز

تولد )تک ملو و  پی ، تدو سااطح) جن ، ساااش تولد)

-یبا آزمون توک بلک ایران و بلوچیدو ملو  و نژاد )

 1و به کمک مدش  درصااد 1 داریکرامر در سااطح معن

 انجام شد.

yijklm  1مدش ) = μ + Si + Tj + Ak

+ Bl + eijklm 

 ،یریگمورداندازههر مشااهده از صفت  ijklmy که در آن

μ کل، نیانگیم iS ر جن اثi   ،امjT تولد پیثر تا j ام، 

kA اثر سااااش تولد k ،ام lB اثر نژادl  ام و ijklme  اثر 

 .باشدیم ماندهیبام یتصادف

 یابر یکیژنت یو پارامترها ان یوار یاجزا ساا  

 یینماهر صاافت با اسااتفاده از روش حداکثر درساات

  Wombat (Meyer ،۲41۳افزار محدودشااده در نرم

رد برآو ریز یشاش صفت یوانیح و با اساتفاده از مدش

 شدند:

y  ۲مدش ) = Xb + 𝑍a + e  
 

صااافات  یبردار مشااااهدات برا yفوو  در مدش

هساااتناد که  ییهاا یمااتر Zو  Xو  یموردبررسااا

، جن )به اثرات عوامل ثابت  بیمشااااهدات را به ترت

 یکیژنت یو اثر تصااادف  و نژاد تولد پیساااش تولد، ت

 a ،b یبردارها. کندیمربوط م وانیح میمستق یشایافزا

 یکیاثر عوامل ثابت، اثر ژنت رندهیدربرگ بیباه ترت eو 

 هستند. دهمانیبام یو اثر تصادف وانیح میمستق یشیافزا

 

 نتایج و بحث

های توصاایفی صاافات آماره های توصاایفی:آماره

ب بلک، به ترتیدر گوسفند بلوچی و ایران موردمطالعه

میانگین وزن بیده  اساات. شااده ارائه ۳و  ۲در جداوش 

و از بلک نزدیک به هم ناشااور در نژاد بلوچی و ایران

بود شاااده در ساااایر تحقیقات کمتر برآوردهاای ارائه

(Hassani ،1224 ،.Mottaghinia  ،۲411و همکاران  

فقط  یحیوانات موردبررس کهنیبا توجه به ااین نتیجه 

 اند، دور ازچینی شاادهو برای اولین بار پشاام مرتبهکی

ر ی دنیچپشااملازم به ذکر اساات که ساان  .نبودانتظار 

بود  ترنییپاتحقیق حاضاار نساابت به سااایر تحقیقات 

(Ahmad  ،۲414و همکاران،. Dorostkar  ،و همکاران

  Wood ،۲414 ؛۲441و همکاران،  Tabbaa؛ ۲41۳

همچنین با توجه به ضاریب تغییرات برآورد شده 

در  یتوان دریافت که تنوع فراوانمیبرای تولید پشاام، 

گوسااافندان این دو نژاد وجود دارد که بخشااای از آن 

محیطی  ژنتیکی و بخشاای هم عوامل مربوط به عوامل

 است.
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 در گوسفند بلوچی موردمطالعههای توصیفی صفا  آماره -2جد ل 
Table 2- Descriptive statistics of studied traits in Baluchi sheep 

 صفات

traits 

 تعداد مشاهدات
Number of 

observations 

 میانگین

mean 

 انحراف معیار
Standard 

error 

 حدامل

minimum 

 رثحداک

maximum 

 ضریب تغییرات )درصد 
Coefficient of 

variation (%) 

 وزن بیده ناشور )گرم 

Greasy fleece weight 
(gr) 

176 658.48 177.18 200 1000 26.9 

 متر طوش فتیله )سانتی

Staple length (cm) 
176 9.09 1.59 4.17 13.67 17.49 

 میانگین مطر الیاف )میکرون 

Average fiber diameter 
(µm) 

176 26.28 5.09 17.28 36.78 19.36 

 الیاف هتروتایپ )درصد 

Hetero-type fiber (%) 
176 3.10 2.38 0 18 76.77 

 الیاف مدولادار )درصد 

Modulated fiber (%) 
176 2.44 2.43 0 15 99.59 

 الیاف حقیقی )درصد 

True fiber (%) 
176 94.46 4.03 75 100 4.26 

 

 بلکدر گوسفند ایران موردمطالعههای توصیفی صفا  آماره -3جد ل 
Table 3- Descriptive statistics of studied traits in Iran-black sheep 

 صفات

traits 

 تعداد مشاهدات

Number of 
observations 

 میانگین

mean 

 انحراف معیار

Standard 
error 

 حدامل

minimum 

 حداکثر

maximum 

 ضریب تغییرات )درصد 

Coefficient of 
variation (%) 

 وزن بیده ناشور )گرم 

Greasy fleece weight(gr) 
105 621.83 191.93 100 1100 30.87 

 متر طوش فتیله )سانتی

Staple length (cm) 
105 8.93 1.46 5.5 12 35.16 

 میانگین مطر الیاف )میکرون 

Average fiber diameter 
(µm) 

105 29.30 3.16 21.86 38.24 10.78 

 الیاف هتروتایپ )درصد 

Hetero-type fiber (%) 
105 5.45 4.45 0 20 81.65 

 الیاف مدولادار )درصد 

Modulated fiber (%) 
105 2.22 2.78 0 20 125.23 

 الیاف حقیقی )درصد 

True fiber (%) 
105 92.33 5.96 68 100 6.46 

 

 برآورد میانگین مطر الیاف نژاد بلوچی در پژوهش  

نزدیک به مقدار برآورد شده در تحقیقی دیگر  حاضار

 علاوهبهباشااد. می  Dashab ،۲41۲)روی همین نژاد 

میانگین مطر الیاف نژاد ایران بلک از نژاد بلوچی بیشتر 

 نیترمهم عنوانبه تولیادی الیااف مطر میاانگین بود.

 پشاام ارزش و کیفیت ارزیابی در پشام ژگیااااااااوی

 پشم میمت کل از درصد 71 تقریباً و است شدهشناخته

 Cottle ،۲414.، Mortimer) دهدمی تشااکیل را خام

 مغانی نژادهای در پشم الیاف مطر.  ۲414و همکاران، 

 ۳2) کردی و میکرون  7/۳4، کیوسی ) میکرون 2/۳4)

 و  میکرون ۲۳) کاری نژادهای در و بالاترو   میکرون

 تحقیق برآوردهای از ترپایین  میکرون ۲7) آواسااای

-Ansari ،.۲414و همکاران،  Ahmad) دبو حاضاار

Renani.،۲41۲، Dorostkar  ،۲41۳و همکاران.  
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 وبامطل تجاری ازلحاظ ادااازی طوش با هایپشم

 اب مقایسه در و است ترراحت هاآن بافتن زیرا هساتند

و  Edriss) هساااتند ترمحکم کوتاه طوش باا الیااف

متوسط طوش فتیله  . Wood ،۲414 ،.۲447 ،همکاران

تحقیق در مقایسه با گزارش پشام نژاد بلوچی در این 

Dashab (۲41۲  ق یدر تحق .نژاد بیشتر بود همین در

Malik و Singh(۲446  اساات که این  شاادهگزارش

 ی آن با مرینویآمیخته صاافت در نژاد نالی بیشااتر از

 .روسااای بود کاه باا نتاایت این تحقیق مطاابقت دارد

 منطقااه کردی نژادهااای در دساااتااه طوش میااانگین

 وداب مترسانتی 2/11 و 4۳/11 همدانی و ورامانااااه

(Aziz وAl-Oramary ،۲441،.Valizadeh ،۲412  

 اسااات شااادهگزارش ترکوتااه نژادهاا برخی در و

(Ribeiro  ،۲411و همکاااران.،Tariq و همکاااران ،

۲41۳.  

 و بلوچی نژادهای در حقیقی الیاف درصد میانگین

 که آمد دساات به ۳۳/2۲ و 46/24 ترتیب به بلکایران

  درصد 47/2۲) هورامان کردی گوسفند مشاابه باًیتقر

  47/61) منگالی و  1۳/22) نایینی نژادهای از بالاتر و

و همکاران،  Tariq ،.۲446و همکاران،  Dashab) بود

۲41۳ ،.Valizadeh ،۲412.  

  1/۳)و هتروتایپ   44/۲)درصااد الیاف مدولادار 

همخوانی   Dashab (۲41۲ تحقیق با نژاد بلوچیدر 

  41/1و  ۲۲/۲) و در مقایسه با نژاد ایران بلک داشت 

یر تحقیقات نتایت ساکه با بود  و کمتربه ترتیب، بیشتر 

 الیاف  .۲447و همکاران، Farahvash) مطابقت دارد

 و پذیریرن  خاصاایت از کاسااتن علت به مدولائی

 ایجاد بافیمالی و نساااجی صاانایع در الیاف ارتجاع

رخی نژادها در ب مدولادار الیاف درصد. کندمی مشاکل

  بیشاااتر و در 6/11  و آواسااای )۲/11مانند منگالی )

  کمتر از 21/1برخی دیگر از نژادهاا ماانناد بهارات )

.، ۲441و همکاران،  Tabbaa) باشدتحقیق حاضر می

  .۲41۳و همکاران، Tariq و

عاواماال ماحیطی و ژنتیکی مؤثر بر صااافااات 

های حدامل مربعات : مقاایساااه میانگینموردمطاالعاه

ساااطوح مختلف عوامال محیطی و نژاد بر صااافات 

 است. شدهارائه 4در جدوش  موردمطالعه

داری بر میااانگین مطر الیاااف و نژاد: نژاد اثر معنی -1

بلک درصااد الیاف هتروتایپ داشاات و در نژاد ایران

بلوچی بود. اثر نژاد همچنین بر درصد الیاف  بیشاتر از

این موضوع حاکی از   .p<41/4دار بود )حقیقی معنی

خصاوصیات بیده  ازلحاظبلک آن اسات که نژاد ایران

پشاام نساابت به نژاد بلوچی افت داشااته اساات. در 

 ، بین ۲447و همکاران ) Farahvashای که مقایساااه

مغانی با -مزش و آرخاامرینو-هاای آرخاامرینوآمیختاه

الیاف ها انجام دادند، مشخم شد مطر والدین بومی آن

تایت ن تر از والدین بود؛ که باها کمدر آمیخته دشدهیتول

 .داشت حاضر تفاوتتحقیق 

درصد الیاف هتروتایپ و حقیقی سایر  جزبهجن :  -۲

یق مشااابه تحقجن  مرار نگرفت.  صاافات تحت تأثیر

حاضر در گوسفندان نژاد کردی منطقه هورامان و نژاد 

داری بر درصاااد الیاف حقیقی ناائینی جن  اثر معنی

همچنین در گوسفندان نژاد آواسی،   .42، 14) داشات

داری نائینی، تونسی و مرینوس بهارات جن  اثر معنی

مدولایی طوش الیااف و درصاااد الیاف ، بر مطر الیااف

و  Harizi و ۲414وهمکااران، Chopra) ناداشااات

 دار جن  بر طوش الیاااف. اثر معنی ۲411همکاااران،

(Ansari-Renani ،۲41۲ وزن باایااده ناااشااااور ، 

(Chauhan ،و۲4۲1وهمکاران Gowane  وArora  ،

و همکاران،  Yarahmadi) میانگین مطر الیاف ، 0202

  Valizadeh ،۲412)، درصااد الیاف مدولایی  ۲447

است که با تحقیق  شدهمشاهدههای مشاابه وهشدر پژ

 .شتحاضر همخوانی ندا

بیده  تنها وزن یموردبررستیپ تولد: از بین صفات  -۳

تیپ تولد مرار گرفت و در تک  ریتأثنااشاااور تحات 

. همسو با نتایت  p<41/4ملوها بیشتر از دوملوها بود )
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  اثر تیپ ۲444و همکاران ) Cloeteتحقیق حاضااار، 

تولد بر وزن پشااام ناشاااور در گوسااافندان مرینوس 

در نژاد بلوچی  .دار گزارش کردناادآفریقااایی را معنی

از صافات کمی و کیفی الیاف پشم  کیچیهتیپ تولد 

 . Dashab ،۲41۲مرار نداد ) ریتأثرا تحت 

ساااش تولد: ساااش تولد تنها بر وزن بیده ناشااور اثر  -4

 1۳24در متولدین سااااش  کهینحوبهدار داشااات معنی

در  . p<41/4بود ) 1۳21بیشاااتر از متولادین سااااش 

هارنالی، ماگرا و چوکلا نیز اثر معنادار نژادهای بلوچی،

 تاس شدهگزارشچینی بر وزن بیده ناشور سااش پشام

(Kumar و Singh ،۲411  وNarula  و

ت بر مقدار و کیفی ریتأث. ساش تولد با  ۲417همکاران.،

تواند بر صااافات مختلف املاام در جیره خوراکی می

باشااد؛ از طرفی بعد از عوامل ژنتیکی، تغذیه  رگذاریتأث

تأثیر را بر کمیت و کیفیت پشاام گوساافندان  نیترمهم

. تغذیه بیش از سطح  122۲، .و همکاران Parry) دارد

نگهداری، باعث افزایش وزن بیده شسته، میانگین مطر 

و  Salehian) شودو طوش الیاف پشم در گوسفند می

. مشابه نتایت تحقیق حاضر ساش تولد  ۲411همکاران، 

بر مطر الیاف در نژادهای نائینی و مطر و درصاد الیاف 

 حقیقی و مادولادار در نژاد منگالی فامد اثر معنادار بود

(Dashab و۲446مکاااران، و ه Tariq  ،و همکاااران

 چینی. در نژاد کرمانی اثرات سااش و فصل پشم ۲41۳

دار بر وزن بیده ناشااور، طوش و مطر دسااته الیاف معنی

 . ۲447وهمکاران،  Kargar) گزارش شد

پاییری   همبسااتژی ژنتیکی   فنوتیدی در  راثات

 یکیتژن یپارامترها: صافا  ممی   میفی الیا  پم 

است.  شدهارائه 6و  1در جداوش  موردمطالعهصافات 

 افیناشااور و درصااد ال دهیوزن ب یریپذوراثت زانیم

و  ۳1/4 بیبه ترت بلکرانیو ا یمدولادار در نژاد بلوچ

پذیری وزن بیده ناشااور در وراثتبرآورد شااد.  ۲6/4

  کمتر و ۲1/4  و مظفرنگاری )1۳/4نژادهای بلوچی )

  41/4)السااانبرگ مرینو   ،41/4در نژادهای کرمانی )

  بیشاااتر از مقادیر برآورد شاااده در 14/4هاارنالی )و

 ۲442، و همکاااران Mandalتحقیق حاااضااار بود )

  .۲417و همکاران،  Matebesi-Ranthimoو

 

 های مختلفدر زیرگر ه موردمطالعهخطای استاندارد صفا   ±های حداقل مربعا مهایسه میانژین -4جد ل 
Table 4- Comparison of least squares mean (± standard error) of the studied traits in different subclasses 

Fixed 
effects 

وزن بیده ناشور 

 )گرم 

Greasy fleece 
weight (gr) 

طوش فتیله 

 متر )سانتی

Staple length 
(cm) 

 الیافمیانگین مطر 

 )میکرون 

Average fiber 
diameter (µm) 

الیاف هتروتایپ 

 )درصد 

Hetero-type 
fiber (%) 

الیاف مدولادار 

 )درصد 

Modulated 
fiber (%) 

الیاف حقیقی 

 )درصد 

True fiber (%) 

breed       

Baluchi a693.51±22.88 a9.07±0.16 b±0.4726.22 b±0.342.99 a2.19±0.27 a±0.594.81 

Iran Black a659.24±25.99 a±0.198.92 a±0.5529.26 a±0.45.36 a±0.311.99 b±0.5992.65 

sex       

male a661.52±23.86 a±0.168.88 a±0.4827.32 b±0.353.62 a±0.271.97 a±0.5194.4 

female a±25.53691.23 a±0.199.1 a±0.5428.17 a±0.394.73 a±0.312.21 b±0.5893.06 

Birth type       

Single a±24.8735.68 a±0.179.16 a±0.5127.97 a±0.374.32 a±0.292.32 a±0.5435.93 

twine b±24.07617.06 a±0.178.83 a±0.5127.51 a±0.374.03 a±0.291.86 a±0.5494.11 

Birth year       

1394 a±39.43736.79 a±0.289 a±0.8127.75 a±0.594.13 a±0.461.82 a±0.8794.06 

1395 b±14.54615.95 a0.1±8.98 a±0.327.73 a±0.224.23 a±0.172.36 a±0.3293.41 

 درصد هستند. 1دار در سطح مشترک در هر ستون دارای تفاوت معنیحدامل مربعات دارای حروف غیر هایمیانگین
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Mottaghinia  یریپذ ، وراثت۲411)و همکاران 

 4را با اسااتفاده از  بلکرانیناشااور در نژاد ا دهیوزن ب

که  بود ریمتغ 17/4تاا  1۲/4مادش برآورد کرد کاه از 

برآورد  زانیکمتر از م گرددیطور کاه ملاحظه مهماان

، با   Fogarty (1221.  استحاضار  قیشاده در تحق

 یریپذوراثت نیانگینشان داد که م قیتحق 21 یبررسا

 ی، در نژادها۳2/4 یپشم یناشاور در نژادها دهیوزن ب

گزارش  ۲4/4 یگوشاات یو در نژادها ۳1/4دومنظوره 

 دهیوزن ب یریپذوراثت زانیبرآورد م. است دهیگرد

 یباه برآورد نژادهااا کیانزد قیتحق نینااشاااور در ا

 پذیری معادشوراثت پشام لهیطوش فت .اساتدومنظوره 

بلک نشان داد. در دو نژاد بلوچی و ایران ۲2/4و  ۲7/4

ها روی پذیری این صااافت در ساااایر پژوهشوراثت

  و مرینوس 4۳/4 ، مکزیکی )42/4نژادهای بلوچی )

  بااالاااتر از برآورد تحقیق حاااضااار 6۳/4آفریقاایی )

اساات و تنها در نژاد الساانبورگ مرینو  شاادهگزارش

اً نزدیک به برآورد حاصاال از این تحقیق   تقریب۳۳/4)

  . ۳2، ۳۳، 1) بود
 

رد صفا  پم  خطای استاندا ±پایین قطر() فنوتیدیبالای قطر(   همبستژی ) ژنتیکیپییری )ر ی قطر(، همبستژی  راثت -5جد ل 

 گوسفند نژاد بلوچی
Table 5- Heritabilities (diagonal), genetic correlations (above diagonal) and phenotypic correlations (below 

diagonal)± standard error of Baluchi sheep wool traits 

Traits 

طوش فتیله 

 متر )سانتی

Staple length 
(cm) 

میانگین مطر الیاف 

 )میکرون 

Average fiber 
diameter 

(µm) 

الیاف هتروتایپ 

 )درصد 

Hetero-type 
fiber (%) 

الیاف مدولادار 

 )درصد 

Modulated 
fiber (%) 

الیاف حقیقی 

 )درصد 

True fiber 
(%) 

وزن بیده ناشور 

 )گرم 

Greasy 
fleece weight 

(gr) 
 لهیفتطوش 

 متر سانتی)

Staple length 
(cm) 

0.27±0.29 -0.17±0.64 -0.06±0.6 -0.22±0.89 0.15±0.71 0.18±0.82 

میانگین مطر الیاف 

 )میکرون 

Average fiber 
diameter (µm) 

-0.05±0.08 0.32±0.24 0.73±0.21 0.6±0.44 -0.75±0.25 -0.06±0.72 

الیاف هتروتایپ 

 )درصد 

Hetero-type 
fiber (%) 

0.02±0.08 0.78±0.03 0.45±0.25 0.58±0.42 -0.92±0.12 0.027±0.63 

الیاف مدولادار 

 )درصد 

Modulated 
fiber (%) 

-0.09±0.09 0.5±0.06 0.45±0.07 0.26±0.33 -0.85±0.17 -0.07±0.94 

الیاف حقیقی 

 )درصد 

True fiber (%) 

0.05±0.09 -0.75±0.04 0.83±0.03 -0.87±0.02 0.38±0.32 0.02±0.76 

وزن بیده ناشور 

 )گرم 
Greasy fleece 

weight (gr) 

0.29±0.09 -0.1±0.1 -0.01±0.09 -0.04±0.1 0.03±0.1 0.31±0.37 
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پذیری میانگین مطر الیاف در دو نژاد مقدار وراثت

برآورد شااد که مشااابه مقدار  ۳۳/4حدود  موردمطالعه

در نژاد بلوچی در تحقیقی دیگر اساات  شاادهگزارش

(Dashab ،۲41۲ مرینوس  . در بسیاری از نژادها مانند

  14/4  و السااانابارگ مرینو )14/4آفاریاقااایای )

است  شدهگزارشپذیری این صفت خیلی بالاتر وراثت

(Olivier ،۲414  .یموجود در برآوردها یهاتفاوت 

 یهامدش ،یعمدتاً مربوط به تفاوت نژاد یریپذوراثت

شاااده، سااااختار و حجم اطلاعات اساااتفاده یآماار

د هسااتن یتیریو مد یطیمح یهاو تفاوت یموردبررسا

(Elfadilli ،و  ۲444و هاامااکااارانErcanbrack و 

Knight، 1222 بالا برای  نسبت . خطاهای اساتاندارد

تواند به می عمدتاًدر تحقیق حاضااار  هایریپذوراثات

تعداد کم مشاهدات برای هر صفت، تنوع بالای صفات 

 ها مربوط باشد.و کوچک بودن اندازه خانواده

 

د صفا  پم  خطای استاندار ±)ر ی قطر(، همبستژی ژنتیکی )بالای قطر(   همبستژی فنوتیدی )پایین قطر( پییری راثت -6جد ل 

 بلکگوسفند نژاد ایران
Table 6- Heritabilities (diagonal), genetic correlations (above diagonal) and phenotypic correlations (below 

diagonal r)± standard error of Iran-black sheep wool traits 

Traits 

طوش فتیله 

 متر )سانتی

Staple 
length (cm) 

میانگین مطر الیاف 

 )میکرون 

Average fiber 
diameter 

(µm) 

الیاف هتروتایپ 

 )درصد 

Hetero-type 
fiber (%) 

الیاف مدولادار 

 )درصد 

Modulated 
fiber (%) 

الیاف حقیقی 

 )درصد 

True fiber 
(%) 

وزن بیده ناشور 

 )گرم 

Greasy fleece 
weight (gr) 

 متر )سانتیطوش فتیله

Staple length 
(cm) 

0.28±0.27 -0.18±0.87 -0.14±0.9 -0.2±0.79 0.17±0.8 0.2±0.91 

میانگین مطر الیاف 

 )میکرون 
Average fiber 

diameter (µm) 

-0.05±0.14 0.33±0.64 0.83±0.54 0.61±0.67 -0.79±0.44 -0.06 

الیاف هتروتایپ 

 )درصد 
Hetero-type 

fiber (%) 

-0.02±0.14 0.7±0.17 0.29±0.68 0.7±0.65 -0.93±0.2 0.01 

 الیاف

 )درصد مدولادار

Modulated 
fiber (%) 

-0.09±0.11 0.51±0.09 0.41±0.19 0.26±0.35 -0.92±0.19 -0.06 

الیاف حقیقی 

 )درصد 

True fiber (%) 

0.06±0.12 -0.73±0.07 -0.82±0.06 -0.86±0.06 0.34±0.53 0.03 

وزن بیده 

 )گرم ناشور

Greasy fleece 
weight (gr) 

0.29±0.12 -0.1±0.16 -0.0±0.16 -0.04±0.13 0.03±0.15 0.31±0.73 

 نبوده است. افزارنرمهای حدامل مربعات در خروجی خطای استاندارد برخی از میانگین
 

با  یفیمثبت اما ضااع یناشااور همبسااتگ دهیوزن ب

 افیلو درصد ا پیهتروتا افیپشم، درصد ال لهیطوش فت

مطر  نیانگیآن با م یهمبستگ نیداشات، همچن یقیحق

بود.  نییو پا یمادولادار منف افیاو درصاااد ال افیاال

مطر  نیانگیپشااام با م لهیطوش فت یکیژنت یهمبساااتگ

ار، مدولاد افیال دو درص پیهتروتا افیدرصد ال اف،یال



 و همکاران صمدپور کایمل/  ...پشم گوسفندان دهیب اتیخصوص یکیژنت لیو تحل هیتجز 

111 

 نییامثبت و پ یقیحق افیو با درصااد ال نییو پا یمنف

و  پیهتروتا افیبا درصاااد ال افیمطر ال نیانگیبود. م

مثبت و بالا و با  یمدولادار همبساااتگ افیادرصاااد ال

ا نشان ر ییو بالا یمنف یهمبستگ یقیحق افیدرصاد ال

 افیبا درصد ال پیهتروتا افیدرصد ال یداد. همبساتگ

 .مثبات و بالا بود یقیحق افیاو درصاااد ال لاادارمادو

Hanford ( ۲446، ۲441، ۲44۳و هاامااکاااران ، 

پشم  لهیناشاور با طوش فت دهیوزن ب یکیژنت یهمبساتگ

 متوساااط و ی،پ یو پل هیرامبو ،یتارگ یرا در نژادهاا

 یبا توجه به خطا ،یطورکلبه مثبات گزارش کردناد.

از  یآمده در مورد برخدساااتبه یاساااتاانادارد باالا

پشم در  صفات نیب یکیو ژنت ی یفنوت یهایهمبساتگ

خصوص وجود نخواهد  نیدر ا یروشن ریدو نژاد تفس

به تعداد  ازیان ترقیدم تیکساااب نتاا یداشااات و برا

 است.در هر صفت  یشتریمشاهدات ب

 گیرینتیجه

در این تحقیق خصااوصاایات بیده پشاام گوساافند 

بلک با نژاد بلوچی مقایسااه شااد. تفاوت دو نژاد ایران

میانگین مطر الیاف، درصاااد الیاف هتروتایپ و  ازنظر

دار بود. نژاد بلوچی پشاام یدرصااد الیاف حقیقی معن

 یطورکلبهبلک داشاات و تری نساابت به ایرانظریف

بلک از نظر خصاوصیات پشم نسبت به والد نژاد ایران

م پذیری صفات پشوراثتست. بومی خود افت داشته ا

در هر دو نژاد متوسااط بوده و بنابراین، برنامه انتخاب 

خواهد بود برای بهبود این صفات در هر دو نژاد موثر 

و بدین ترتیب افت مشاهده شده در خصوصیات پشم 

بلااک نساااباات بااه نژاد بلوچی بااا طراحی نژاد ایران

 باشد.های انتخاب مناسب مابل اصلاح میبرنامه
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