
 1331/ سال3شماره  22هاي علوم دامی/ جلد نشریه پژوهش

نژاد  اصالح ستگاهیا یپشم گوسفندان بلوچصفت وزن بر  یکیو ژنت یطیمح یهاسازهبرخی  اثر

 آباد مشهدعباس

 

 4و حمید جنتی 1، محسن احمدی شاهرخت3پور، حسین نعیمی2فر، همایون فرهنگ 1*نیاقاسم متقی

 

 5/8/09 تاریخ پذیرش:                   82/3/09تاریخ دریافت: 
 پیام نور خراسان جنوبیدانشگاه  رشدکارشناس ا 9

 دانشگاه بیرجندگروه علوم دامی دانشیار  8

 مربی گروه علوم دامی دانشگاه بیرجند 3

 ی، مشهدکارشناس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضو 4

 comYahooMottaghinia1360@mail: -E. :مکاتبهمسئول  ٭
 

 

 دهیچک

 3881قوچ و   323حاصل از  یرأس گوسفند نژاد بلوچ 21831ربوط به رکورد وزن پشم م 36564پژوهش، از  نیا در

 شده بود، يآورآباد مشهد جمعنژاد عباساصالح ستگاهیا 1و  2هاي از گله "2485تا  2461"سال  13 یکه در ط شیم

شم توسط یک اثر سازه هاي محیطی بر صفت وزن پ .دیاستفاده گرد یکیو ژنت یطیمح يهاسازه ی اثر برخیجهت بررس

چینی، جنس و تیپ نتایج نشان داد سال و ماه پشم .آنالیز شد SASمدل مختلط خطی و با استفاده از نرم افزار آماري 

گرم در  21/24روند فنوتیپی وزن پشم  .داشتند بر وزن پشم دار آماريچینی بره اثر معنی، سن و نوبت پشمبره تولد

-آنالیز ژنتیکی صفت توسط یک مدل دام تکرارپذیر و با استفاده از نرم .دار بودیسال برآورد شد که به لحاظ آماري معن

وزن  يریو تکرارپذ يریپذوراثت ،یدائم یطیمح انسیوار ،یشیافزا یکیژنت انسیوار ریمقاداجرا گردید.  DMUافزار 

گرم در سال برآورد  38/4برآورد شدند. روند ژنتیکی وزن پشم  258/2و  281/2 ،35/6558، 58/8184 بیپشم به ترت

گرم(  65/13هاي نر )دار بود. میانگین ارزش اصالحی وزن پشم بطور معنی داري در برهشد که به لحاظ آماري معنی

 بود.گرم(  22/41کمتر از بره هاي ماده )
 

 پذیري، روند فنوتیپی و ژنتیکی: گوسفند بلوچی، پشم، وراثتکلیدی هایواژه
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Abstract 

In this research a total of 46,563 wool weight records belonging to 12,842 Baluchi sheep 

(represented 414 sires and 4892 dams) collected during 24 years (1983-2006) from two herds of 

Abbas Abad breeding centre, Mashhad were utilized to study the effects of some environmental and 

genetic factors. A linear mixed model was used to evaluate fixed environmental factors using SAS 

software. The year and month of shearing, sex, birth type, age and shearing order of lamb had 

statistical significant effect on wool weight. Phenotypic trend estimation was 13.12 g per year 

which was statistically significant. Genetic analysis of the trait was undertaken by a repeatability 

animal model using DMU software. The estimates of additive genetic and permanent environment 

variances, heritability and repeatability were 9293.58, 6758.45, 0.092 and 0.159, respectively. The 

estimation of genetic trend for wool weight was 3.49 g per year which was statistically significant. 

Mean breeding value for wool trait was significantly lower in male (24.67 g) than female (32.11 g) 

lambs  
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 مقدمه

 تولیددد پشددم یکددی از مهمتددرین صددفا  اقت ددادي    

درگوسددفند اسددت کدده سددالیانه مقددادیري از درآمددد  

مربوط به پدرورش گوسدفند را بده خدود اخت دا       

 بده  .(2481سعاد  نوري و سدیاه من دور   دهد )می

 گوسدفند  دهندده  پدرورش  کشورهاي در جهت همین

 تولید با کیفیت و کمیت بهبود براي وسیعی تحقیقا 

  .(2486)یاراحمددي  آیدد  مدی  عمدل  بده  فدراوان  هزینه

 در خ دو   بده  دامپدروري  اقت داد  در مپشد 

 می پشمی نژاد گوسفندان پرورش به که کشورهایی

 و فراتدر رفتده   جنبدی  فدرآورده  یدک  حدد  از پردازند

 شدمار  بده  کشدورها  این در گوسفند اصلی مح ول

 (.2486)یاراحمدي آید می

گوسفندان ایرانی نسبت به گوسفندان پشم ظریف      

م دارند. در کشورهایی که ظرفیت کمتري از نظر تولید پش

دهند تولید پشم حدود گوسفندان پشم ظریف پرورش می

دهد، اما در درصد درآمد دامداران را تشکیل می 15تا  12

درصد تجاوز  5ایران درآمد حاصله از تولید پشم از 

در انتخاب  دهنده آن است کهکند. این امر نشاننمی

توجه قرار نگرفته  گوسفندان ایرانی تولید پشم چندان مورد

 (.2481)مختاري  است

صفا  رشد و تولید  پس ازصفت پشم، سومین رتبه را      

)بوتکین  نژادي در اختیار داردمثلی به لحاظ اهمیت اصالح

 خ وصیا  تعیین .(2482و متقی نیا  2885 رائو ، 2888

 و نساجی در صنایع آن کاربرد و اقت ادي حیث از پشم

)یاراحمدي  باشدمی برخوردار خاصی اهمیت از قالیبافی
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گوسفندان ایرانی از نظر کیفیت پشم در  (.2486

ردیف گوسفندان پشم ضخیم یا گوسفندانی با پشم 

باشند )سعاد  نوري و مناسب براي قالیبافی می

 (.2482سیاه من ور 

تولید و عرضه پشدم ضدمن اینکده بده عندوان یدک          

داران همح ول فرعی گوسفند بخشدی از درآمدد گلد   

دهدد،  روستایی و عشایري را به خود اخت ا  مدی 

به عنوان مهمترین ماده اولیه مورد نیداز در صدنعت   

اي در کسدب درآمدد   قالیبافی نیز اهمیت قابل مالحظه

و ایجاد اشتغال دارد. با توجه به اهمیت قابل مالحظه 

تولید پشدم بده عندوان یدک مح دول فرعدی، لحداظ        

صددالح نددژادي گوسددفند هدداي انمددودن آن در برنامدده

همراه بدا سدایر صدفا  تولیددي ضدروري بده نظدر        

گوسفند ندژاد   (.2458خواه و همکاران رسد )وطنمی

بلوچی جز گوسفندان گوشتی پشدمی مدی باشدد کده     

)متقی  جثه کوچک و داراي رنگ پشم سفید می باشد

 .(2488نیا 

-سدازه اثدر برخدی    یبررسهدف از این پژوهش      

پشدددم صدددفت وزن بدددر  یکدددیو ژنت یطدددیمح يهدددا

آبداد  ندژاد عبداس   اصدالح  سدتگاه یا یگوسفندان بلوچ

 بود. مشهد

 

 مواد و روش

هدداي مددورد اسددتفاده در ایددن تحقیدد  شددامل داده     

رأس  21831رکددورد وزن پشددم حاصددل از   36564

 2485تدا   2461هاي گوسفند بلوچی بود که طی سال

-آبداد مشدهد جمدع   نژاد عباستوسط ایستگاه اصالح

وري گردید. تعدداد قدوچ، مدیش و کدل حیواندا  بده       آ

چینددی رأس بددود. پشددم 23565و  3881، 323ترتیددب 

هدا در مداه هداي اسدفند، فدروردین، اردیبهشدت،       بره

تعدداد   2خرداد، تیر، مرداد و شهریور بود. در جدول 

مشاهدا  به تفکیدک گلده، جدنس و تیدپ تولدد آمدده       

 است.

یک مدل مختلط خطدی   بمنظور بررسی اثرا  محیطی، از     

استفاده گردید که در آن اثرا  ثابت گله، جدنس، تیدپ تولدد،    

چینی و متغیر همدراه سدن   چینی، نوبت پشمسال و ماه پشم

مزبور توسط ندرم افدزار    مدلپشم چینی بره قرار داده شد. 

بدر ارقدام وزن پشدم بدرازش داده      2/8نسخه   SASآماري 

سدطوح اثدرا  ثابدت    هدا  مقایسه آماري بدین میدانگین  شد و 

مورد اسدتفاده  مدل . اجرا گردیدکرامر -آزمون توکیتوسط 

جهددت آنددالیز ژنتیکددی صددفت وزن پشددم، یددک مدددل دام      

 1بود. برآورد حداکثر درسدتنمائی محددود شدده    2تکرارپذیر

هداي  و پدیش بیندی ارزش   اجزاي واریانس ژنتیکی و محیطی

ر د انجدام شدد.   DMUافدزار  اصالحی حیوانا  توسط ندرم 

 و )معندی دار آمداري(   محیطدی اثرا  ثابدت   دام مزبور،مدل 

 یدائمد  یطد یو مح ی مسدتقیم شد یافزا یکیژنت یاثرا  ت ادف

. مدل دام استفاده شده در شکل ماتریس گنجانده شد وانیح

 ب ور  زیر بود:
 

ecZaZXby 21  
y   مربدوط بده صدفت وزن پشدم     بردار مشداهدا ،b   بدردار

ماه تولد، جنس و تیپ تولد، سن و نوبت  سال و) اثرا  ثابت

ارتبداط دهندده مشداهدا  بده      مداتریس  X ،(پشم چینی بدره 

ارتبداط دهندده   هاي ماتریسبه ترتیب  2Z و 1Z اثرا  ثابت،

ژنتیکددی افزایشددی و محددیط  مشدداهدا  بدده اثددرا  ت ددادفی

ژنتیکدی   بدردار اثدر   aمحیط دائمی بره و  بردار اثر c ،دائمی

روندد ژنتیکدی وزن پشدم از     باشدد. میه برافزایشی مستقیم 

طری  رگرسدیون ارزش اصدالحی از سدال بده دسدت آمدد.       

مقایسه میدانگین ارزش اصدالحی بدره هدا بده تفکیدک       جهت 

جددنس و تیددپ تولددد، از آزمددون آمدداري تددی اسددتیودنت      

 استفاده گردید. SPSS 18افزار  نرم هاي مستقل نمونه

 

 نتایج و بحث

  ثابت نشان داد که تمامی اثرا  نتایج حاصل از آنالیز اثرا

دار آمداري  ثابت جز اثر گله بر صفت وزن پشم تأثیر معندی 

. میددانگین حددداقل مربعددا  وزن پشددم >P)2222/2( داشددتند

                                                 
1  Repeatability Animal Model 

2   Restricted Maximum Likelihood (REML) 
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 بیشددترین و کمتددرین . بددودگددرم  22/254±18/568

میددانگین حددداقل مربعددا  پشددم حاصددله بدده ترتیددب  

بددا مقددادیر   2485و  2482هدداي مربددوط بدده سددال  

رونددددد  بددددود. 58/2255±81/42و  56/18±25/624

گددرم در سددال بددرآورد   21/24فنددوتیپی وزن پشددم 

     دار بدود گردید که این مقدار به لحاظ آماري معنی

) 25/2.(P<   بیشددترین و کمتددرین پشددم حاصددله بدده

ترتیب مربوط بده مداه اردیبهشدت و تیدر بدا مقدادیر       

هاي مداده در  باشد. برهگرم می 51/461و  58/2145

هاي تک قلو در مقایسه با هاي نر و برهایسه با برهمق

هاي دوقلو پشم بیشدتري را تولیدد کردندد. نتدایج     بره

کرامدر نشدان داد کده بدین     -حاصل از آزمون تدوکی 

میانگین حداقل مربعا  وزن پشم بین جدنس ندر بدا مداده و     

دار آمداري  هاي تک قلو با دوقلو اخدتالف معندی  همچنین بره

 1با گلده   2هاي گله . ولی بین بره>P)2222/2(وجود داشت 

دار آماري وجود نداشت. تابعیت وزن پشدم از  اختالف معنی

بدرآورد گردیدد و بده    در ماه گرم  3/5±33/2چینی سن پشم

دهدد  که نشان مدی   >P)2222/2(دار بود لحاظ آماري معنی

چیندی، وزن  با افزایش هر یک ماه سدن بدره در موقدع پشدم    

-گرم افدزایش مدی   3/5چینی به میزان پشم در هرنوبت پشم

میانگین حداقل مربعدا  وزن پشدم بدراي     1در جدول  یابد. 

هدا آمدده   کل جمعیت و به تفکیک گله، جنس و تیپ تولد بدره 

 است.

 

 توزیع فراوانی مشاهدات وزن پشم بره ها به تفکیک گله، جنس و تیپ تولد -1جدول 

 تیپ تولد  جنس  گله

 دو قلو تک قلو  دهما نر  1گله  2گله 

12453 15128  43288 21355  42288 26353 

 

( اثدر سدال و   2885سینها و سدینگ ) بر اساس نتایج 

 2جنس بدر وزن پشدم سدالیانه گوسدفند مظفرنگدري     

( 1221. هدانفورد و همکداران )  شدد  دار گدزارش معنی

اثر سال تولد، سدن مدادر و سدن گوسدفند در زمدان      

گوسددفند کلمبیددا  پشددم چینددی بددر وزن پشددم سددا نه

اسدنیمن و  بر اسداس نتدایج   . گزارش کردنددار معنی

( اثر سال، ف ل پشم چینی و جدنس  2885همکاران )

دار را بر تولید پشم سدالیانه گوسدفند آفریندو معندی    

( اثدر سدال و   2885. یدزدي و همکداران )  شد گزارش

جددنس را بددر وزن پشددم ناشددور گوسددفندان بلددوچی 

اساس نتدایج آنهدا تیدپ     بر و کردندگزارش دار معنی

طبدد  ثیري بددر وزن پشددم سددالیانه نداشددت. أتولددد تدد

( اثدر سدال تولدد،    1223کلوته و همکاران )گزارشا  

تولد را بر وزن پشدم ناشدور   تیپ جنس، سن مادر و 

 دارگوسدفندان مریندوي آفریقداي جندوبی معندی      در

                                                 
1- Muzaffarnagri 

( اثر جنس و سدال  2486یاراحمدي و همکاران ) د.شگزارش 

دار گزارش کردند. کارگر وزن پشم غیر معنیپشم چینی بر 

چینی بره بدر وزن  اثر جنس و سال پشم (2485و همکاران )

( اثر  جدنس و  2481دار گزارش کردند. مختاري )پشم معنی

-سال پشم چینی بره را بر وزن پشم گوسفند کرمانی معنی

-ولی اثر تیپ تولد و سن مادر را غیرمعندی  .>P)22/2 (دار 

( و 2882(، اولدوآ و همکداران )  2853رد. راس )دار گزارش ک

( اثر جدنس و سدال را بدر صدفت وزن     2888بو  )ویلیام و 

دار رینددوس آلمددانی معنددی م و پشددم گوسددفندان مرینددوس 

گزارش کردند که بدا نتدایج پدژوهش حاضدر مطابقدت دارد.      

طددالبی و  (،1222(، بروملددی و همکدداران ) 2455صددالحی )

جدنس را  اثر ( 1224همکاران )( و هانفورد و 2458همکاران )

(، 2455دار دانسدتند. صدالحی )  معندی  سدالیانه  بر وزن پشم

( و هانفورد و 2458(، وطن خواه )1222بروملی و همکاران )

( نیدز اثدر سدال را بدر تولیدد پشدم سدالیانه        1225همکاران )

مطابقت پژوهش حاضر دار گزارش کردند که با نتیجه معنی
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واریدانس وزن   يرد اجدزا برآوحاصل از نتایج  دارد.

 .ارائه شده است 4در جدول  پشم

( 2484خددواه )بددر اسدداس نتددایج طددالبی و وطددن      

پذیري وزن پشدم  واریانس ژنتیکی افزایشی و وراثت

و  228/2در ندددژاد لدددري بختیددداري را بددده ترتیدددب  

( 2485گزارش شد. کدارگر و همکداران )   23/2±28/2

طدی موقدت،   واریانس ژنتیکی افزایشی، واریانس محی

واریدددانس محیطدددی پایددددار، واریدددانس فندددوتیپی،   

تکرارپذیري و وراثت پذیري مستقیم وزن پشم را به 

و  512/2،  232/2،  212/2،  221/2،  226/2ترتیددددب 

( واریددانس 2481مختدداري ) گددزارش کردنددد.  2/2±323/2

ژنتیکی افزایشی مستقیم، واریانس فنوتیپی و وراثت پدذیري  

،  2286/2ترتیدب   در ندژاد کرمدانی بده    مستقیم وزن پشم را

(، 1225هدانفورد و همکداران )   گزارش کدرد.  45/2و  253/2

خدواه  (، وطدن 2885(، اسنیمن و همکاران )2885نوتر و هاو )

( 1224( و هدددددانفورد و همکددددداران )2458و همکددددداران )

پشدم سدالیانه را بده ترتیدب در      پذیري مسدتقیم وزن وراثت

، 52/2ریندو، بختیداري و تدارگی    نژادهاي رامبویه، تارگی، آف

کردند که بیشتر از مقدار برآورد  53/2و  55/2، 61/2، 32/2

 .باشد( می281/2در پژوهش حاضر ) برآورد شده

 

 میانگین حداقل مربعات وزن پشم )گرم(  به تفکیک گله، جنس و تیپ تولد 2جدول 

 
کل 

 جمعیت

 تیپ تولد  جنس  گله

 تک قلو وقلود  نر ماده  2گله  1گله 

 24/583 63/554  21/525 36/814  25/566 54/551 18/568 میانگین

 58/16 64/16  5/16 55/16  65/16 51/16 22/254 اشتباه معیار

 

 وراثت پذیری و تکرارپذیری وزن پشم، واریانس فنوتیپی، دائمی محیط واریانسواریانس ژنتیکی افزایشی، - 3جدول 

ی واریانس ژنتیکی افزایش

 مستقیم

واریانس محیط 

 دائمی بره

واریانس 

 باقی مانده
 تکرارپذیري پذیريوراثت واریانس کل

58/8184 35/6558 46/85255 48/222118 281/2 258/2 

 

 وزن پشم به تفکیک جنس و تیپ تولدآمار توصیفی ارزش اصالحی )گرم(  -4جدول 

 بیشترین کمترین انحراف معیار میانگین اثر

 جنس بره
 22/434 -52/145 82/68 65/13 رن

 82/428 -82/128 53/61 22/41 ماده

 تیپ تولد بره
 14/446 -52/145 53/68 28/11 تک قلو

 22/434 13/122 45/63 81/43 دوقلو

 22/434 -52/145 22/68 66/16 کل جمعیت

 

پذیري وزن پشدم سدالیانه را   ( وراثت2455صالحی )

رش کدرد. طدالبی و   گدزا  224/2در گوسفندان بلوچی 

پذیري مستقیم وزن پشم سدالیانه را  ( وراثت2458همکاران )

هداي  گزارش کردند. تفاو  4/2در گوسفندان لري بختیاري 
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پددذیري عمدددتا  بدده  موجددود در برآوردهدداي وراثددت 

هاي استفاده شده، سداختار و  هاي نژادي، مدلتفاو 

هاي محیطدی و  حجم اطالعا  مورد بررسی و تفاو 

و 2888شود )ارکانبراك و نایدت  تی مربوط میمدیری

مشخ دا    3در جددول   (.1222الفادیلی و همکاران 

آماري ارزش اصالحی وزن پشم براي کل جمعیت و 

  به تفکیک جنس و تیپ تولد آمده است.

میانگین و انحراف معیار ارزش اصالحی وزن پشم کدل        

گرم بدرآورد   66/16±22/68ترتیب سال به 15ها در طی بره

پشم به ترتیب  گردید. حداقل و حداکثر ارزش اصالحی وزن

بددددا مقددددادیر  2454و  2462هدددداي مربددددوط بدددده سددددال

 گرم بود.   88/56±61/68و   -48/58±15/65

 

 ضریب تابعیت ارزش اصالحی وزن پشم )گرم( به تفکیک جنس و تیپ تولد - 5جدول 

 کل جمعیت
 تیپ تولد بره  بره  جنس

 دوقلو تک قلو  ماده نر

235/2±38/4 255/2±15/3 281/2±62/2  258/2±18/3 258/2±83/2 

 

هاي مداده در  نتایج نشان داد که ارزش اصالحی بره

هاي دوقلو در مقایسه بدا  هاي نر و برهمقایسه با بره

قلو بیشتر بود. بر اساس آزمدون آمداري   هاي تکبره

خص مشددهدداي مسددتقل تددی اسددتیودنت بددراي نموندده

سدال بدین دو میدانگین ارزش     15در طدی  گردید کده  

هاي تک هاي نر با ماده و برهاصالحی وزن پشم بره

 دار آمداري وجدود داشدت   قلو با دوقلو اختالف معنی

)2222/2(P<.    دلیددل بددا تر بددودن میددانگین ارزش

اصالحی بره هاي ماده در مقایسه با بره هاي نر می 

متفداو  بدودن    تواند ناشی از عوامدل مختلدف نظیدر   

فشار انتخاب در جنس نر باشد زیرا نرهداي سدنگین   

بده   تر تر به عنوان پدر نگهداري شده و نرهاي سبک

ضدریب تابعیدت ارزش اصدالحی    فروش مدی رسدد.   

گرم در سال بدود کده    38/4وزن پشم در کل جمعیت 

دار و متفدداو  از صدفر بددود  لحداظ آمدداري معندی  بده 

)222/2(P<.    38/4ه افدزایش  این مقددار نشدان دهندد 

باشد. گرم ارزش اصالحی وزن پشم در هر سال می

ضریب تابعیت ارزش اصالحی وزن پشم بده تفکیدک   

 آمده است. 5جنس و تیپ تولد در جدول 

 هاي نر در مقایسه بدا  دهد که برهنشان می 5جدول   

قلدو در مقایسده   هاي تدک هاي ماده و همچنین برهبره

ی با تري داشتند که نشان مدی  هاي دوقلو روند ژنتیکبرهبا 

سال از پیشرفت ژنتیکدی بیشدتري    13دهد طی دوره زمانی 

صدالحی  اروندد تغییدرا  میدانگین ارزش    برخوردار بودندد.  

 نشان داده شده است. 2وزن پشم در کل جمعیت در شکل 

هداي  هدا در سدال  میانگین ارزش اصالحی وزن پشم بره     

ت به نحوي کده ارزش  ابتدایی منفی ولی روند صعودي داش

گدرم در   58/28بده   2462گرم در سال  -15/65اصالحی از 

تا  2464رسید. میانگین ارزش اصالحی از سال  2464سال 

روند نامنظم ولی صعودي داشت تا این کده در سدال    2454

(. 88/56سال رسید ) 15به حداکثر مقدار خود در طی  2454

زولددی و رونددد ن 2454میددانگین ارزش اصددالحی از سددال  

گدرم   -53/8بده   2483زیگزاکی داشت تدا ایدن کده در سدال     

(، 2462از سدال پایده )   2483رسید. اختالف ارزش اصالحی 

اصدالحی    دهد میدانگین ارزش گرم بود که نشان می 52/55

 گرم نسبت به سال 52/55به مقدار  وزن پشم

پایدده بهبددود یافتدده اسددت. رونددد تغییددرا  میددانگین ارزش    

هداي جدنس ندر و مداده و     به تفکیک بدره  اصالحی وزن پشم

نشدان داده شدده     4و  1هداي تدک و دوقلدو در اشدکال     بدره 

وزن مقددار روندد ژنتیکدی مسدتقیم     ( 2481مختداري )  است.

دار و بده لحداظ آمداري معندی     گرم در سال  618/5پشم را 

(، طدالبی و همکداران   2484. شیري و همکداران ) گزارش کرد
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( رونددد ژنتیکددی 2882( و سددینگ و دهیلددون )2458)

، لدري  ب در گوسدفندان کدردي  وزن پشم را بده ترتید  

گددرم در سددال  -65و  -4، -415/2وسددترا بختیدداري و آوي

 .کردندگزارش 
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 تغییرات میانگین ارزش اصالحی وزن پشم در کل جمعیتروند  -1شکل 
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 تغییرات میانگین ارزش اصالحی وزن پشم به تفکیک جنس برهروند  -2شکل 

 

( روند ژنتیکدی وزن پشدم را   2884وایک و همکاران )ون

کردند که از برآورد گرم در سال  1/213دورمر نژاد در 

بیشدتر   (38/4در پدژوهش حاضدر )   مقدار برآورد شدده 

گدزارش کردندد کده     (1224است. هدانفورد و همکداران )  

میانگین ارزش اصالحی وزن بیده در گوسفندان تدارگی  

م کمتر از سدال پایده رسدید کده     گر 422سال  38در طی 

مختداري   .بدوده اسدت  روند ژنتیکی منفدی  دهد مینشان 

( میددزان پیشددرفت ژنتیکددی وزن پشددم گوسددفندان 2481)

( 2484تدا   2451سداله )  22کرمانی را در طی یدک دوره  

تفاو  در روند ژنتیکدی بدرآورد   گرم برآورد کرد.  8/53

 ادیرشده وزن پشم سالیانه در این پژوهش بدا دیگدر مقد   

هداي  هدا و روش به نژاد دام، مددل تواند میگزارش شده 

محاسددباتی، معیددار و هدددف اصددالح نددژاد متفدداو  در   

بسددتگی  هدداي مختلددف و شددرایط محیطددی گوندداگونگلدده

 شرستا و همکداران ؛ 2883 )جاردو همکاران داشته باشد

خدددواه و وطدددن؛  2484سدددرگلزایی و ادریدددس   ؛2886
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در صدورتی   (.1223 و شا  و همکداران  2484همکاران 

ناشی از آن  که شرایط محیطی بهبود نماید و بتوان تنوع

سدالیانه   پدذیري صدفت وزن پشدم   را کاهش داد، وراثدت 

صدفت در   افزایش و بدنبال آن میدزان پیشدرفت ژنتیکدی   

 طول زمان افزایش خواهد یافت.
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 سپاسگزاری

ایسدتگاه  ي مورد استفاده در این پژوهش، توسط هاداده 

ارائه گردید.  "آبادعبّاس"صالح نژاد شمال شرق کشور ا

بدین وسیله مراتب تقدیر و تشدکر خدود را از مسدیولین    

 نمائیم.می محترم مرکز مزبور اعالم

 

 مورد استفاده منابع

بختیاري.  . تخمین روندهاي فنوتیپی، ژنتیکی و محیطی برخی از صفا  مربوط به رشد در گوسفند2484 ،و ادریس م ع سرگلزایی م

 .215-244 هاي ، صفحه2، سال هشتم، شماره  مجله علوم و فنون کشاورزي و منابع طبیعی

 .. اصول و نگهداري پرورش گوسفند. چاپ نهم. انتشارا  گلبان2481سعاد  نوري م و  سیاه من ور  ، 

گوسفند کردي. مجموعه مقا   اولدین   . تخمین روند ژنتیکی برخی صفا  اقت ادي در2484ع و محمدزاده م.  شیري س ا،. ساقی د

 .561تا 562 هاي شهریور. دانشکده کشاورزي، دانشگاه تهران، جلد دوم، صفحه 21الی  22کنگره علوم دامی و آبزیان کشور. 

. . برآورد پارامترهاي ژنتیکی صفا  پشم و وزن بدن در گوسفندان بلوچی عباس آباد. پایان نامه کارشناسی ارشد2455 صالحی م،

 دانشگاه تهران، دانشکده کشاورزي.

هاي )کو(واریانس و پارامترهاي ژنتیکدی صدفا  وزن بیدده و وزن    . ارزیابی عملکرد و برآورد مؤلفه2484 ،خواه موطن و طالبی م ع

 .68تا  64 صفحه هاي ،61 شماره پژوهش و سازندگی هاي لري بختیاري.بدن در اولین پشم چینی بره

. تخمین پارامترهداي ژنتیکدی صدفا  رشدد و پشدم در گوسدفند کرمدانی.        2485رکوعی م،  و مروج ح  بابک م،کارگر ن، مرادي شهر

 .85تا  85 صفحه هاي ،54پژوهش و سازندگی. شماره 

 نامد  آباد مشهد. پایدان . آنالیز فنوتیپی و ژنتیکی صفت وزن شیرگیري گوسفندان بلوچی ایستگاه اصالح نژاد عبّاس2488نیا ق، متّقی

 کارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزي، دانشگاه بیرجند.

 تغییرات میانگین ارزش اصالحی وزن پشم به تفکیک تیپ تولد بره روند -3شکل 
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. تحلیل لجستیک اثر برخی سازه هاي محیطی بر صفت وزن پشم بره 2482نیا ق، احمدي شاهرخت م، فرهنگ فر ه و جعفري م. متقّی

 26مناط  گرمسدیر.   هاي ایرانبلک ایستگاه اصالح نژاد عباس آباد مشهد. نخستین سمینار ملی مدیریت و پرورش دام و طیور در

 152تا 138 هاي شهریور. دانشگاه شهید باهنر کرمان. صفحه

نامده کارشناسدی ارشدد. دانشدکده     . برآورد روندد ژنتیکدی صدفا  رشدد در گوسدفند ندژاد کرمدانی. پایدان        2481مختاري ستائی م، 

 کشاورزي. دانشگاه شهید چمران اهواز.

رسی برخی عوامل محیطی و ژنتیکی مؤثر بر تولید پشم و همبسدتگی آن بدا صدفا     . بر2458 ،م ع ع و ادریس خواه م، طالبی موطن

اسفند. مؤسسه  3تا  4تولید مثل در گوسفند بختیاري. مجموعه مقا   اولین سمینار پژوهشی پوست، چرم و الیاف دامی کشور. 

 .32تا  45 هاي تحقیقا  علوم دامی کشور، صفحه

. مروري بر اصالح نژاد گوسدفند  2484 ،ر ا، میرایی آشتیانی س ر و واعظ ترشیزي تی جوارمیم، نجا خواه م، مرادي شهربابکوطن

شهریور. دانشکده کشاورزي، دانشگاه تهدران، جلدد    21الی 22در ایران. مجموعه مقا   اولین کنگره علوم دامی و آبزیان کشور.

 .586تا 582دوم، صفحه 

. اثر سن و جدنس بدر روي برخدی خ وصدیا  پشدم گوسدفند لدري. مجلده علمدی          2486ب، اسالمی م، طاهرپوردري ن،  یاراحمدي
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