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 چکیده

 استان واقع در جعفرآباد گوسفند مغانی پرورش و اصالح نژادایستگاه  متعلق به میشراس  301تعداد از  در این تحقیق

 از درصد تارهای مدوالیی و کمپ ،قطر الیاف، ضریب تغییرات قطرگیری به منظور اندازه نمونه گیری بعمل آمد. اردبیل

عوامل محیطی شامل سال   SASنرم افزار  GLMدر تجزیه و تحلیل آماری با رویه  .استفاده شد تصویرروش آنالیز 

داری بر سال تولد تاثیر معنی اثرکه تولد، نوع تولد و سن میش بعنوان اثرات ثابت در نظر گرفته شدند. نتایج نشان داد 

قطر )درصد( و درصد  (، ضریب تغییراتنقطر الیاف )میکرو صفات میانگین .(P<00/0) روی صفت قطر الیاف داشت

ضریب  بودند. 21/0 ± 33/2 و 3/33 ± 33/2 ،31/13 ± 13/0 ،9/10 ± 33/1تارهای مدوالیی و کمپ به ترتیب برابر با 

 ی مورد بررسی زیاد بوده و لزوم برنامه ریزی جهت اصالح نزاد گوسفند مغانی درهاکمپ نمونه تغییرات و درصد الیاف

تواند صفات مهم مورد توجه در اصالح نژاد تکنیک آنالیز تصویر به آسانی می سازد.جهت بهبود این صفات را آشکار می

 الیاف را مورد اندازه گیری قرار دهد.

 

 ، پشم، الیاف دامیتصویرنی، قطر الیاف، آنالیز فند مغاگوس کلیدی: هایهواژ

mailto:abbasrafat@hotmail.com
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 مقدمه

گوسفند مغانی یکی از نژادهای مهم گوسفندان بومی 

تولید گوشت  .باشدمیدر منطقه آذربایجان شرقی ایران 

ولی میزان تولید  استدر این نژاد هدف اصلی پرورش 

تواند به عنوان یک هدف ثانویه جهت پشم آن نیز می

پشم استحصالی  .تر مدنظر قرار گیردکسب درآمد بیش

های ضخیم بوده و از گوسفندان مغانی از دسته پشم

به دلیل  نایع قالیبافی است ولیعمده کاربرد آن در ص

توان از پشم آنها در کم کیفیت بودن الیاف تولیدی نمی

بدین منظور  های مرغوب استفاده کرد.تولید خامه

اد ژاف پشم این نبایستی اقداماتی در جهت بهبود الی

کمیت و کیفیت پشم خود تابعی از عوامل  صورت گیرد.

ژنتیکی، محیطی و فیزیولوژیکی است لذا جهت اصالح 

بهبود سایر شرایط محیطی از جمله  و نژادهای بومی 

الزم است که خصوصیات الیاف  ایی بهداشتی و تغذیه

 . پشم تعیین گردند

اسی به روش میکروپرژکتور یک روش کالسیک و اس

گیری خصوصیات الیاف است که منظور اندازه

اند بر مبنای کالیبراسیون با روشهایی که بعداً ابداع شده

اند با وجود این سرعت روش میکروپروژکتور بنا شده

-ش میکروپروژکتور پایین بوده و آزمودهوکار در ر

به کشد تا ها حداقل یک ساعت طول میترین تکنسین

گیری نمایند. تار پشم را اندازه 100قطر  طور مثال

گیری مشخصات الیاف های دیگری برای اندازهدستگاه

توان می FDAو  OFDAوجود دارند که از جمله به 

اشاره نمود. شاید عیبی که به این دستگاهها وارد است 

هشی وگرانبها بودن آنهاست که تهیه آن برای مراکز پژ

ر شده در باشد. قسمت اعظم مقاالت منتشمشکل می

مورد الیاف پشم گوسفندان ایران با روش 

( و چند مورد 3139و همکاران  ادریسمیکروپروژکتور )

این مطالعه در  ( بوده است.3131)رشیدی  FDAبا 

گیری برخی از خصوصیات جهت اندازهتالش شده تا 

پشم همچون میانگین قطر الیاف، ضریب تغییرات قطر و 

 تصویراز روش آنالیز درصد تارهای مدوالیی و کمپ 

 .استفاده شود

 

 ها مواد و روش

 راس 301به منظور بررسی خصوصیات الیاف از تعداد 

الی  3139ی تولد هامتعلق به سال مغانی نژاد میش

ایستگاه پرورش و از  ی پشمهااستفاده شد. نمونه3110

کیلومتری  10اصالح نژاد گوسفند مغانی واقع در 

برداشته شد. م استان اردبیلشهرستان پارس آباد در 

نمونه برداری از ناحیه میانی بدن، بعد از دنده سیزدهم 

. ها انجام گرفتتر از مهرهو به اندازه کف دست پایین

 داده شده های کاغذی قرار های الیاف درون پاکتنمونه

روش معمول برای .و مشخصات حیوان ثبت گردید

نعکاس بررسی خصوصیات الیاف استفاده از روش ا

باشد. میکروسکوپی و دستگاه میکروپروژکتور می

چشمی و  0/32میکروپروژکتور مجهز به یک عدسی 

باشد که شکلی دقیق با بزرگنمائی شیئی می 10عدسی 

X000 کند. ایجاد می 

گیری خصوصیات الیاف با استفاده اندازهدر این تحقیق 

که روشی نوین  صورت گرفت تصویراز روش آنالیز 

 باشد. روش کار گیری خصوصیات الیاف میاندازهبرای 

بوده و تا  میکروپروژکتورمشابه روش  هاتهیه نمونه

مرحله آماده سازی الم حاوی قطعات الیاف یکسان 

است. فقط مرحله اندازه گیری متفاوت است که بشرح 

های تهیه شده توسط از نمونه زیر بیان می گردد.

( 3.3.1سخه )ن BX41مدل  OLYMPUSمیکروسکوپ 

-گرفته تصویرباشد، که بر روی آن دوربین نصب می

چشمی، یک  30شد. این میکروسکوپ دارای یک عدسی 

ی شیئی هابر روی میکروسکوپ و عدسی 10عدسی 

توسط  می باشد. میکروسکوپ 1و  30، 20، 10، 300

تصویر  شودباعث می که کابلی به مانیتور وصل است

گردد و پس از منتقل  ر میکروسکوپ به مانیتورزی

تنظیمات الزم، برای بهتر کردن وضوح و کیفیت الزم  با 

برداری انجام تصویر، 20استفاده از عدسی شیئی 
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-10داد الزم )به طور متوسط گرفت. از هر نمونه به تع

 د.گرفته ش از هر نمونه(  تصویر 10

 Digimizerپس از این کار با استفاده از نرم افزار 

Digimizer)® , گیری قطر الیاف گردیددازهاقدام به ان

MedCalc Software Ltd, Mariakerke, 

Belgium) روش کار بدین صورت است که در ابتدا .

جا نافزار بر اساس واحد مورد نظر )در ای بایستی نرم

میکرون( کالیبره گردد. بدین منظور از الم استاندارد 

فاده شد. )الم مخصوص برای کالیبره کردن ابعاد( است

که از الم استاندارد با همان  نمودبایستی توجه 

گرفته شده است نیز،  تصویرها بزرگنمایی که از نمونه

گرفته شود. پس از آنکه از المل استاندارد با  تصویر

گرفته شد طبق مراحل زیر  تصویربزرگنمایی مورد نظر 

 گردد.نرم افزار کالیبره می

ابتدا خط  روی سپس کرده وکلیک  ابتدا روی شکل 

مدرج است استاندارد که  انتهای قسمتی از الملخط و 

تعداد پیکسل  مشخص کالیبراسیون انجام می گیرد. و 

 3 گردد. به عنوان مثال فاصله مشخص شده در شکلمی

پیکسل می  3031 معادل میکرومتر  300میکروسکوپ

 باشد.

ظاهر  1شکل پنجره ( 2کالیبراسیون)شکل پس از انجام 

داده وارد می گردد. عدد شود که در آن مقدار واقعیمی

توجه شود که چون واحد تعریف شده نرم . شودمی

افزار بر اساس تعداد پیکسل می باشد پس از تنظیم در 

به  ، عدد آناین قسمت و مشخص شدن تعداد پیکسل

عنوان  ود برایشمیمشخص وارد ازای یک مقدار طول 

میکرومتر از نوار منو  300پیکسل برای  3031مثال 

را انتخاب کرده تا  Optionsگزینه  Toolsقسمت 

زیر باز گردد. در این پنجره تعداد پیکسل  1شکل  پنجره

. پس از کالیبره گرددبه ازای یک میکرومتر کالیبره می

کلیک کرده و   کردن ابعاد، روی آیکون مقابل 

م( تار پش 100) آنهاقطر با کلیک بر روی الیاف، سپس 

تار به عنوان  100گیری گردید و سپس میانگین اندازه

قطر تار برای آن حیوان ثبت گردید. همچنین درصد 

 3000تارهای مدوالیی و کمپ به وسیله شمارش تعداد 

ها های گرفته شده تعیین گردید. دادهتصویرتار از روی 

و روش  SASآوری با استفاده از نرم افزار بعد از جمع

مورد آنالیز  قرار گرفتند. مقایسات   GLM آماری

بین سطوح اثرات ثابت به دلیل نامتعادل بودن  میانگین

( انجام LSMها  به کمک میانگین حداقل مربعات )داده

  گرفت.
Yijklm=µ +  yeari+ pj + sk +eijklm    

 

میانگین جامعه  µ، ه = مقدار هر مشاهد ijklmY در آن  که

به ترتیب اثرات ثابت سال  ijklme، و iyear ،jp ،ks ،lt  و

-خطای مربوط به هر مشاهده میو تولد، سن  نوعتولد، 

 باشند.

 

 نتایج و بحث

ساختار اطالعاتی صفات مورد بررسی و مشخصات 

ارائه شده است.   3آماری مربوط به آنها در جدول 

میکرون بود.  9/10میانگین قطر تارهای پشم برابر با 

نگین قطر تارهای پشم را در میا( 3112فرهوش )

، 03/21به ترتیب  ، قزل و آرخارمرینوسمغانی هاینژاد

. بانگ و همکاران نمودمیکرون گزارش  13/21و  3/13

( میانگین قطر تار پشم را در نژاد تارگی و 3993)

میکرون گزارش  01/29و  3/20سافولک به ترتیب 

ن ( میانگی3913همچنین استبارد و همکاران ) نمودند.

، کلمبیا و در ناحیه پهلو در نژادهای رامبویهقطر الیاف 

میکرون  39/10و  33/13، 10/23همپشایر به ترتیب 

( میانگین قطر 2001گزارش نمودند. لپتون و همکاران )

الیاف را در نژادهای دورست، رومانو، تکسل و مونتدال 

میکرون گزارش  1/29و  3/11، 3/23، 0/13به ترتیب 

 ( میانگین قطر الیاف2003فری و همکاران )کرده اند. ص

میکرون گزارش کردند.  1/23 سدر گوسفندان مرینو را

( در نژاد تارگی میانگین قطر 2003نوتر و همکاران )

ضریب تغییرات . بدست آوردندمیکرون 9/23الیاف را 

درصد برآورد  31/13قطر تارهای پشم در این تحقیق 
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ات قطر تارهای ( ضریب تغییر3112گردید. فرهوش )

درصد، در  31/22پشم در گوسفند آرخارمرینوس را 

 39/11درصد، در گوسفند مغانی  11/19گوسفند قزل 

درصد و  3/13قزل × درصد، در آمیخته آرخارمرینوس 

درصد  33/13مغانی × در آمیخته آرخارمرینوس 

( ضریب 3913استبارد و همکاران ) گزارش نموده است.

در نژادهای را ر ناحیه پهلو تغییرات قطر الیاف د

و  31/29، 10/33، کلمبیا و همپشایر به ترتیب رامبویه

( 2003درصد گزارش نمودند. نوتر و همکاران ) 21/22

 0/33نیز ضریب تغییرات قطر الیاف را در نژاد تارگی 

 درصد گزارش کردند.

میانگین درصد تارهای مدوالیی و درصد الیاف کمپ 

( میانگین 3112ردید. فرهوش )برآورد گ 21/0و  3/33

درصد تارهای مدوالیی و درصد الیاف کمپ را در نژاد 

درصد به ترتیب گزارش شده  13/0و  13/31مغانی 

( درصد تارهای مدوالیی 3993است. بانگ و همکاران )

درصد  21/0و  03/2و کمپ را در نژاد تارگی به ترتیب 

ده درصد گزارش کر 03/0و  19/2و در نژاد سافولک 

است. دالیل وجود اختالف بین مقادیر برآورد شده با 

های نژادی، شرایط برخی منابع می تواند ناشی از تفاوت

 محیطی از قبیل شرایط آب و هوایی و تغذیه باشد.

تجزیه واریانس عوامل موثر بر روی صفت قطر الیاف و 

میانگین حداقل مربعات و انحراف معیار این صفت در 

ان داده شده است. تنها سال تولد بر نش 1و  2ول اجد

روی صفت قطر الیاف موثر بود. تغییرات عوامل محیطی 

و جوی و همچنین کاهش یا افزایش مقدار علوفه مراتع 

های مختلف و وابسته بودن گوسفندان به در طی سال

دار بودن اثر سال تولد تواند علت اصلی معنیمراتع، می

( 3110کارگر و همکاران )باشد که با نتایج حاصل از 

برای سه ( 3991اسنایمن و همکاران ) برای نژاد کرمانی،

و لپتون و همکاران  گله از گوسفندان آفریقای جنوبی

( برای نژادهای  دورست، رومانو، تکسل و 2001)

تیپ تولد و سن در هنگام پشم  مطابقت داشت.  مونتدال

داشت که داری بر روی قطر الیاف چینی تاثیر غیر معنی

( در مورد تیپ 3112این نتایج با گزارشات فرهوش )

 اکثر محققین از جمله تولد مطابقت داشت ولی با نتایج

و نوتر و همکاران  بر روی نژاد لری (3113یاراحمدی )

برای نژاد تارگی در مورد سن در هنگام پشم  (3993)

برای  (3991مغایرت داشت. اسنایمن و همکاران ) چینی 

، نوتر و همکاران  از گوسفندان آفریقای جنوبیسه گله 

برای نژاد تارگی در مورد تیپ تولد  (2003و  3993)

برای صفات ضریب تغییرات قطر، درصد  مغایرت دارد.

داری اثرات معنیهیچکدام از تارهای مدوالیی و کمپ 

 نبودند.

در این پژوهش سعی گردید که از تکنیک انالیز تصویر  

دادی از عوامل موثر بر خصوصیات برای ارزیابی تع

برای اندازه الیاف پشم گوسفند مغانی استفاده گردد. 

گیری خصوصیات الیاف دامی معموال از روش 

میکروپروژکتور استفاده می گردد که یکی از روشهای 

آسان بودن کار و عدم وابستگی نتایج به رفرانس است. 

روش در برای مثال تکنسین از مزایای این روش است. 

کتور، تجربه اپراتور در تشخیص خط ژمیکروپرو

حاشیه هر تار پشم می تواند نتایج حاصل از اندازه 

این ولی در  (0)شکل  گیری را تحت تاثیر قرار دهد

عیین مرز الیاف در مقطع طولی آسان تر است. تروش، 

در روش حاضر همچنین می توان آرشیوی از تصاویر 

ی مطالعات بعدی به آنها برداشته شده تهیه نمود و برا

با دسترسی به ا امروزه صمخصو مراجعه نمود.

ی جانبی کامپیوتر از هر نمونه می توان هاحافظه

تهیه کرده و برای مطالعات آتی از تصاویر آرشیوی 

روی ویژگیهای دیگر الیاف ذخیره نمود. آرشیو الیاف 

پشم بصورت فیزیکی مشکل بوده و مسائلی از قبیل 

و استفاده از مواد  حمله آفات انباری ،اختصاص فضا

عمده ترین مزیت  را در بر دارد.مضر نظیر نفتالین 

روش معرفی شده در این مقاله را می توان سرعت عمل 

به مهارت  اندازه گیری قطر پشم و عدم وابستگی نتایج

کاهش زمان الزم برای  .و تجربه اپراتور ذکر نمود

نه )به دلیل گران بودن اندازه گیری هر نمونه، کاهش هزی
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دستگاه میکروپروژکتور(، راحتی انجام کار، عدم نیاز 

عملیات جبری پس از اندازه گیری و همچنین امکان 

این روش آرشیو تصاویر از مزایای قابل توجه نگهداری 

 .میکروپروژکتوراست نسبت به روش

و درصد الیاف  قطر الیاف ضریب تغییراتنتیجه گیری: 

ی مورد بررسی زیاد بوده و لزوم هاونهنم پشم در کمپ

اد گوسفند مغانی در جهت ژبرنامه ریزی جهت اصالح ن

بهبود این صفات را آشکار می سازد. تکنیک آنالیز 

تصویر به آسانی می تواند صفات مهم مورد توجه در 

مورد اندازه گیری اصالح نژاد پشم گوسفندان بومی را 

 قرار دهد.

 

 
 گرفته شده جهت تعیین قطر، درصد تارهای مدوالیی و کمپ تصویرنمونه  -1شکل 

 

 
 افزارگرفته شده از الم استاندارد جهت کالیبره کردن نرم تصویرنمونه   -2شکل 

  

 
 گیری شده جهت کالیبره کردن ابعادپنجره تعیین مقدار اندازه -3شکل 
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 یازپنجره تعیین مقدار واقعی ابعاد بر اساس واحد مورد ن -4شکل 

 

 
 شکل و وقت گیر استتشخیص مرز تار در اندازه گیری با روش میکروپروژکتور م -5شکل 

 (  SGS WOOL TESTING SERVICES,INFO BULLETIN VOL 3.1c,2011 ) مرجع : 

 

 آمار توصیفی صفات مورد بررسی -1جدول 

 تعداد رکورد صفات
 میانگین

 )واحد(
 ضریب تغییرات )درصد( انحراف  استاندارد

 03/30 33/1 9/10 301 قطر الیاف )میکرون(

 03/33 13/0 31/13 301 ضریب تغییرات قطر)%(

 02/13 33/2 3/33 301 درصد تارهای مدوالیی

 32/19 33/2 21/0 301 درصد کمپ
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 موثر بر صفت میانگین قطر الیافعوامل  تجزیه واریانس -2جدول                

 F مجموع مربعات ین مربعاتمیانگ آزادی هدرج منبع تغییر

 2/2* 21/329 13/31 3 سال تولد

 ns02/2 21/12 31/23 2 تولدنوع 

 ns92/2 09/21 09/21 3 سن در هنگام پشم چینی

 - 01/339 11/1 91 خطای آزمایشی

CV%                                     13/9 2R                                   39/0 

ns باشند.می درصد 0خطای  دهنده اختالف در سطح احتمالغیر معنی دار بودن اختالف و * نشان نگربیا 

 

 میانگین حداقل مربعات و انحراف معیار صفت قطر الیاف -3جدول 

 قطر تارهای پشم سال تولد

3139 2/2± bc 19/21 

3110 39/3±a30/12 

3113 13/0±a32/12 

3112 91/0±ab 32/10 

3111 33/3±ac 11/13 

3111 99/0±abc 09/13 

3110 32/3± b 02/29 

 درصد 0خطای  دار در سطح احتمالغیر مشابه بیانگر اختالف معنین یالتحروف                            
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Abstract 

In this study 103 ewes belonged to the sheep station in Ardabil, Jafarabad were selected for wool 

sampling. Image analysis method was used to measure the fiber diameter, coefficient of variation of 

diameter of fibers, medulated fibres percentage and kemp fibres percentage. The environmental 

factors including the year of birth, type of birth and age of ewes were considered as fixed effects in 

statistical analysis with GLM procedure of SAS software. Results showed that the effect of year of 

birth had a significant effect on the characteristics of fiber diameter (P<0.05). Characteristics of 

mean fiber diameter (micro-meter), coefficient of variation (%), medulated and kemp fibre 

percentage were 30.9 ±3.11, 36.14 ±5.81, 11.6 ±2.66 and 5.28 ±2.16, respectively. In the measured 

samples, coefficient of variation and percentage of kemp fibres were high, so it is necessary that 

breeding programs planned to improve these traits in Moghani sheep. Image analysis can be 

considered as an easy technique for measurement of most important traits in sheep breeding 

programs for fiber traits. 
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