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 چکیده

اثر دارد. در صورتی که  ،زان درآمد دامداریبر موزن پشم از صفات اقتصادی در گوسفند است که  زمینه مطالعاتی:

افزایش پیدا  ،میانگین عملکرد فنوتیپی گلهکه توان انتظار داشت میه آنگا ،انتخاب ژنتیکی اعمال گردد ،برای این صفت

های و با استفاده از مدلبلک ز فنوتیپی و ژنتیکی صفت وزن پشم گوسفندان ایرانیمنظور آنالبه ،این تحقیق هدف: نماید.

حاصل بلک )ایرانند نژاد رأس گوسف 3763 برگرفته از رکورد وزن پشم 13175تعداد  روش کار: مختلف دامی انجام شد.

    نژاد  اصالح ستگاهیاز ا (1385تا  1362)از سال  24 یط. این رکوردها گردیداستفاده  (شیم 1122قوچ و  104از 

میانگین حداقل  نتایج:اجرا شد.  یآنالیز ژنتیکی وزن پشم توسط چهار مدل دام .شده بود گردآوریآباد مشهد عباس

دار داشتند که با یکدیگر تفاوت معنی گرم برآورد گردید 95/678و  21/864ترتیب هی نر و ماده بهامربعات وزن پشم بره

(0001/0P<.)  انسیواردار نبود. برآورد لحاظ آماری معنیهگرم در سال برآورد شد که ب 762/6±325/4روند فنوتیپی 

 یریو تکرارپذ ی مستقیم و مادریریپذوراثت ،ی بره و مادردائم یطیمح انسیوار ،ی مستقیم و مادریشیافزا یکیژنت

و  057/0، 142/0 ،294/3021 ،514/6755، 060/6636 ،129/16658 بیترتهب با استفاده از مدل چهار دامی وزن پشم

 74/37های نر )گرم( کمتر از بره 09/8های ماده )داری در برهطور معنیهبود. میانگین ارزش اصالحی وزن پشم ب 200/0

و  10/13±192/0ترتیب هتغییرات ارزش اصالحی مستقیم و مادری ببر مبنای مدل چهار، . >P)05/0(بود  گرم(

های این یافته گیری نهایی:نتیجه .>P)001/0(دار بود لحاظ آماری معنیهگرم در سال برآورد شد که ب -092/0±15/7

زن پشم، سبب ایجاد روند ژنتیکی مثبت و مطلوب در جمعیت تحت مطالعه، گزینش برای صفت وکه دهد نشان میتحقیق 

 گردیده است.
 

 بلکگوسفند ایران، وزن پشم، ژنتیکی روند ،پارامترهای ژنتیکی کلیدی: واژگان
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 مقدمه

گوسفند  تولید پشم یکی از مهمترین صفات اقتصادی در

 پذیری در بین صفات دارد وباالترین وراثت است که

مربوط به پرورش را به خود از درآمد  بخشینه ساال

 .(1382منصور نوری و سیاه)سعادت دهداختصاص می

 گوسفندان پرورش به در کشورهایی که ،به همین دلیل

 یک حد ازتولید پشم  شود،پرداخته می پشمی نژاد

 اصلی محصولعنوان هب و رفته فراتر جنبی فرآورده

 .(1386 و همکاران )یاراحمدی رودمی شماربه گوسفند

    ،گوسفند دهندهپرورش کشورهای در بر این اساس،

 ،تولید کیفیت و تکمیّ بهبود برای وسیعیهای پژوهش

لحاظ هب .(1386 و همکاران )یاراحمدی شوداجرا می

پس پشم، سومین رتبه را تولید  ،نژادی اصالح   اهمیت 

)بوتکین و  مثلی در اختیار داردصفات رشد و تولید از

با توجه به از این رو، . (1997و رائو  1988همکاران 

عنوان یک محصول هاهمیت قابل مالحظه تولید پشم ب

نژادی  های اصالحفرعی، لحاظ نمودن آن در برنامه

 تضروریک  ،همراه با سایر صفات تولیدی ،گوسفند

 .(1379 و همکاران )وطن خواه گرددمحسوب می

 تحتکه  شودمحسوب می کمّی صفات جزو پشم تولید
-وراثت دلیلهب .دارد قرار محیطی و ژنتیکی عوامل تأثیر

 تواندمی      مستقیم انتخاب صفت، اینبرای  باالی پذیری
 سن،مانند  محیطی . عواملگردد تولیدبه افزایش  منجر

 و هابیماری    ،یفیزیولوژیک تحاال جنس، تغذیه،وضعیت 
  (.1388)بانه  دهند تغییر را تولید پشم توانندمی فصل

 پذیریوراثتی در رابطه با برآورد متعددهای پژوهش 

پذیری وزن وراثتبرای نمونه، . وجود داردوزن پشم 

، 08/0 ، مغانی و بلوچیپشم در نژادهای مرینوی ترکیه

 ؛2005)ازکان و همکاران  گزارش شد 013/0و  2/0

در  (.1375و صالحی  1388یار و همکاران بایری

مهمترین  ،بر روی گوسفند افشاری پژوهش انجام گرفته

 ،صفت از نظر ارزش اقتصادی در سامانه روستایی

 ،محصول شیر تولیدی ،تعداد بره به ازای هر زایمان

-به شدندمانی میش عنوان پشم تولیدی و میزان زنده

پس از افزایش یک واحد  ،طوری که سود حاصل از پشم

     بودواحد پولی  7/33483در میانگین صفت مزبور 

 .(1391زاده و همکاران )موسی

بلک حاصل تالقی چرخشی بین نژادهای گوسفند ایران

منظور هگوسفند بلوچی ایران و کیوسی یونان است که ب

بهبود راندمان تولید مثلی و با تأکید بر حفظ صفات 

در  1354 مقاومت محیطی نژاد بلوچی از سال پشمی و

که  یابدپرورش میآباد مشهد نژاد عباس مرکز اصالح

 783و  962میانگین تولیدی پشم در جنس نر و ماده 

سابقه چون  (.1393نیا و همکاران )متقی باشدمیگرم 

فنوتیپی و ژنتیکی وزن پشم در بررسی برای  تحقیق

 ،پژوهش حاضرلذا ، وجود ندارد بلکنژاد ایرانگوسفند 

تیکی ژنو روند  برآورد پارامترها ،با هدف آنالیز فنوتیپی

 بلک ایستگاه اصالحگوسفندان ایراندر صفت وزن پشم 

 .شدآباد مشهد انجام نژاد عباس

 

 مواد و روش

رکورد وزن پشم مربوط به  13175پژوهش، از  نیا در

 1876ماده و  1887بلک )ایرانرأس گوسفند نژاد  3763

سال  24 یکه ط شیم 1122قوچ و  104حاصل از  نر(

آباد نژاد عباس اصالح تگاهسیا از "1385تا  1362"

آنالیز فنوتیپی و برای  شده بود، یآورمشهد جمع

های مختلف با استفاده از مدلصفت وزن پشم ژنتیکی 

دی، های ها در ماهچینی برهپشم .دیاستفاده گرد ،دامی

اسفند، فروردین، اردیبهشت، خرداد، تیر، مرداد بهمن و 

ر بررسی اثر عوامل منظوهببود. انجام شده و شهریور 

محیطی بر صفت وزن پشم، از یک مدل مختلط خطی 

استفاده گردید که در آن اثرات ثابت جنس، تیپ تولد، 

چینی و متغیر همراه پشم چینی، نوبت سال و ماه پشم

       . مدل مزبور ندسن پشم چینی بره قرار داده شد

 صورت زیر بود:هب

yijklmno = µ + syi + smj + sexk + lsl + ageijklmno + 

sirem +ordern+ eijklmno 

 = اثر ثابت سال isy= میانگین وزن پشم،  μکه در آن 

= اثر  ksex چینی،= اثر ثابت ماه پشم jsm چینی،پشم
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 ijklmnoage= اثر ثابت تیپ تولّد برّه،  llsثابت جنس برّه، 

= نوبت norder چینی،= متغیّر کمکی سن برّه هنگام پشم

= اثر  ijklmnoe= اثر تصادفی پدر، msire چینی،پشم

 باشند.می ماندهتصادفی باقی

 1/9 ویرایش  SASافزار آماری مزبور توسط نرم مدل

مقایسه آماری برازش داده شد و ( 2003)اس ای اس 

 آزمون سطوح مختلف اثرات، بوسیله  بین میانگین

 ایبرمدل مورد استفاده  .اجرا گردید 1کرامر -توکی

مدل دام  چهارآنالیز ژنتیکی صفت وزن پشم، 

بر اساس آزمون )انتخاب بهترین مدل،  بود 2تکرارپذیر

. برآورد حداکثر (نسبت درستنمایی اجرا گردید

 اجزای واریانس ژنتیکی و 3ی محدود شدهیدرستنما

وسیله هب های اصالحی حیواناتبینی ارزشپیش

ست آورده دهب (2008)مادسن و جنسن  DMUافزار نرم

، اثرات ثابت محیطی )اثرات ثابت های دامیشد. در مدل

چینی چینی، نوبت پشمپشم جنس، تیپ تولد، سال و ماه

و متغیر همراه سن پشم چینی بره( و اثرات تصادفی 

و مادری و محیط دائمی بره و  ژنتیکی افزایشی مستقیم

دام استفاده شده در شکل  هایمدل .ندگنجانده شد مادر

 :ندصورت زیر بودهماتریس ب

 pel+e2a+Z1y=Xb+Z  1مدل 

 ped+e3pel+Z2a+Z1y=Xb+Z  2مدل 

 m+e4pel+Z2a+Z1y=Xb+Z  3مدل 

 m+e4ped+Z3pel+Z2a+Z1y=Xb+Z 4مدل 
بردار مشاهدات مربوط به صفت وزن  y هاکه در آن

بردار اثرات ثابت )سال و ماه تولد، جنس و تیپ  bپشم، 

ماتریس ارتباط  X (،چینی برهتولد، سن و نوبت پشم

    4Zو  1Z , 2, Z 3Z دهنده مشاهدات به اثرات ثابت،

های ارتباط دهنده مشاهدات به اثرات ترتیب ماتریسبه

بره،  محیط دائمیمستقیم،  تصادفی ژنتیکی افزایشی

      pedو   pel،محیط دائمی مادری و ژنتیکی مادری

 mو  aو  و مادری بردار اثر محیط دائمی بره ترتیببه

                                                           
1 Tukey-Kramer  
2  Repeatability Animal Model 
3  Restricted Maximum Likelihood (REML) 

      و مادری بردار اثر ژنتیکی افزایشی مستقیم بره 

کواریانس ژنتیکی افزایشی  4و  3های در مدل د.نباشمی

 بین اثرات مستقیم و مادری در نظر گرفته شد.

میانگین  تابعیتاز طریق  ،وزن پشمصفت روند ژنتیکی 

همبستگی محیط و  ،هاتولد برهارزش اصالحی از سال 

ریانس محیط دایمی ائمی بره و مادری از تقسیم کودا

ر حاصل ضرب واریانس محیط ذبره و مادری بر ج

دست آمد. بهمی بره و واریانس محیط دائمی مادری ئدا

تفکیک ها بهبره مقایسه میانگین ارزش اصالحی برای

    4استیودنت ، از آزمون آماری تیهاآن جنس و تیپ تولد

استفاده  18 ویرایشSPSS  افزارنرم های مستقلنمونه

 .(1388ایزیدی و همکاران ب) گردید

 

 نتایج و بحث

ی همهنتایج حاصل از آنالیز اثرات ثابت نشان داد که 

   اثراثرات ثابت مورد بررسی بر صفت وزن پشم 

نتایج حاصل از  .>P)0001/0(دار آماری داشتند معنی

 21/864) نرهای برهکرامر نشان داد که  -آزمون توکی

پشم  گرم( 95/678) مادههای در مقایسه با برهگرم( 

. بین میانگین وزن >P)0001/0(بیشتری را تولید کردند 

چهار  ،قلو، سه قلو های دوهای تک قلو با برهپشم بره

دار آماری وجود داشت معنی اختالف و پنج قلو قلو

)0001/0(P< .چینی تابعیت وزن پشم از سن پشم

لحاظ آماری هرم در ماه برآورد گردید و بگ 34/0±8/1

توزیع فراوانی مشاهدات و . >P)0001/0(دار بود معنی

تفکیک جنس و تیپ میانگین حداقل مربعات وزن پشم به

 آمده است. 1تولد در جدول 

                                                           
4  Student's t  
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 جنس و تیپ تولد تفکیکبهوزن پشم )گرم(  *میانگین حداقل مربعاتتوزیع فراوانی مشاهدات و  -1جدول 

 
 تیپ تولد  جنس 

 پنج قلو چهار قلو سه قلو دوقلو تک قلو  ماده نر 

 43 278 1438 6673 4743  9517 3658  تعداد

 a21/864 b95/678  a72/848 b17/787 b66/788 b31/740 b04/693  میانگین

 10/78 38/38 70/32 68/31 84/31  21/35 15/36  اشتباه معیار

 .می باشد >001/0Pمعنی دار در سطح وت تفا* حروف نامشابه بیانگر 

 

بیشترین و کمترین میانگین حداقل مربعات پشم حاصلله  

بلا مقلادیر    1385و  1373هلای  ترتیب مربوط به سلال هب

اخللللتالف  بللللود. 44/1233±11/39و  34/35±87/598

 1362از  1385میانگین حداقل مربعات وزن پشلم سلال   

فنللوتیپی  تغییللراتمیللزان  گللرم بللود.  18/397برابللر 

لحلاظ  هگرم در سال بلرآورد شلد کله بل     325/4±762/6

چینلی شلامل دی،   هلای پشلم  ملاه  دار نبلود. آماری معنی

بهمن، اسفند، فروردین، اردیبهشت، خرداد، تیر، ملرداد و  

شهریور بلود کله بیشلترین و کمتلرین میلانگین حلداقل       

هلای دی و  ترتیب مربوط به ملاه همربعات پشم حاصله ب

رونللد بوو.د   45/0±03/0و  32/1±07/0یر تیللر بللا مقللاد 

در شکل  بلکگوسفندان ایران تغییرات فنوتیپی وزن پشم

 .آمده است 1
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 بلکگوسفندان ایران )گرم( وزن پشم فنوتیپیساالنه تغییرات  -1شکل 

 

پژوهشگران معتقدند وقتی در برآورد اجلزای واریلانس   

 صفات از مدل دام اسلتفاده ملی شلود، در صلورتی کله     

مللادری اعللم از ژنتیللک مللادری و محللیط دائمللی   اتاثللر

مللادری در نظللر گرفتلله نشللود بللرآورد جللز  واریللانس 

ژنتیکی مستقیم بلیش از حلد بلرآورد شلده و در نتیجله      

پذیری و سایر پارامترهای ژنتیکی صحّت برآورد وراثت

 ؛1992میللر  ؛1378یابللد )اسللدی خشللویی  کللاهش مللی 

و  1996همکاران  واعظ ترشیزی و ؛1996ناشولم و دنل 

بنابراین محاسبه اثلر   .(1384بحرینی بهزادی و همکاران 

شود و در صحت انتخاب می بهبودعوامل مادری موجب 

شود که اثر ژنتیکلی مسلتقیم و   ارزیابی ژنتیکی سعی می

و همکلاران  بهلزادی  مادری از هم جلدا شلوند )بحرینلی    

. برآورد اجزای واریلانس و پارامترهلای ژنتیکلی    (1384

با استفاده از چهلار ملدل    بلکایرانوزن پشم گوسفندان 

  آمده است. 2دامی در جدول 
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 برآورد اجزای واریانس و پارامترهای ژنتیکی با استفاده از چهار مدل دامی -2جدول 

 4مدل  3مدل  2مدل  1مدل  اجزای واریانس و پارامترهای ژنتیکی

 129/16658 348/20136 485/13430 420/18179 واریانس ژنتیکی افزایشی مستقیم

 060/6636 486/7795 - - واریانس ژنتیکی مادری

 -447/6772 -646/4702 - - کواریانس ژنتیکی مستقیم و مادری

 -644/0 -375/0 - - همبستگی ژنتیکی مستقیم و مادری

 514/6755 417/4362 732/8709 597/7871 واریانس محیط دائمی بره

 294/3021 - 762/3843 - دائمی مادریواریانس محیط 

 782/4517 - 755/4259 - کواریانس محیط دائمی بره و مادری

 000/1 - 736/0 - همبستگی محیط دائمی بره و مادری

 312/84071 632/84505 333/84683 945/84901 واریانس خطا

 309/117142 883/116799 312/110667 962/110952 واریانس فنوتیپی

 142/0 172/0 121/0 164/0 پذیری مستقیمتوراث

 057/0 067/0 - - پذیری مادریوراثت

 200/0 210/0 235/0 235/0 تکرارپذیری

 404/164100 102/164126 153/164145 699/164175 *درستنماییتابع لگاریتم منهای دو برابر 

 (>05/0Pت )دار اسلحاظ آماری، معنیهها ببا سایر مدل 4*تفاوت مدل        

 

منهای دوبرابر لکاریتم "با توجه به این که کمترین مقدار 

مدل باشد، لذا هار میچمربوط به مدل  "تابع درستنمایی

توان بیان داشت که میلذا  ؛بهترین مدل است چهار دامی

می بره و واریانس ژنتیکی مادری ئمحیط داواریانس 

 است.بیشترین اثر بر صفت مزبور داشته 

دهنده ارتباط منفی بین ارزش انس منفی نشانکواری

اصالح مستقیم با ارزش اصالحی مادری است. تحقیقات 

دهد که بسیاری در خصوص صفات وزن نشان می

 ارتباط منفی بین ارزش اصالحی مستقیم و مادری

شم و پوجود دارد و از طرفی ارتباط مستقیمی بین وزن 

رفت که توان نتیجه گپس می ؛وزن بدن وجود دارد

همانند صفت وزن بدن،  ،درخصوص صفت وزن پشم

ارتباط بین ارزش اصالحی و مادری منفی باشد 

  .(1968 جیمزماریس و )

از طریق حاصل ضرب  ،هامقایسه و تفاوت بین مدل

مقدار منهای دوبرابر لگاریتم تابع درستنمایی در مدل 

گیرد که ابتدایی تقسیم بر مدل های باالتر انجام می

ها مشاهده داری بین مدلتفاوت معنیین خصوص، درا

 شد.

در پژوهش صورت گرفته در نژاد بلوچی واریانس 

-ژنتیکی افزایشی، واریانس محیط دائمی بره، وراثت

ترتیب پذیری مستقیم و تکرارپذیری وزن پشم به

 159/0و  092/0، 36/85177، 45/6758، 58/9293

یک در  کار رفته شبیه مدلهگزارش شد که مدل ب

(. 1391نیا و همکاران باشد )متقیپژوهش حاضر می

-واریانس ژنتیکی افزایشی مستقیم و مادری، وراثت

گوسفند نژاد آنقوره رابیت  در پذیری مستقیم و مادری

و  37/0، 74/4، 61/13ترتیب چینی بهدر نوبت اول پشم

و  24/0، 38/31، 42/65چینی و در نوبت دوم پشم 13/0

 24/0، 36/34، 88/97چینی نوبت سوم پشمو در  11/0

. در (2011 و همکاران )نیرانجان برآورد شد 09/0و 

 که بر روی گوسفندان نژاد مرینو انجام گرفت، پژوهشی

-راثتو واریانس ژنتیکی افزایشی مستقیم و مادری،

ترتیب پذیری مستقیم و مادری وزن پشم ناشور به
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تمیز و شسته  و برای پشم 06/0و  2/0، 003/3، 01/0

 گزارش شد 04/0و  26/0، 006/0، 042/0ترتیب هب

بر  انجام شدهدر پژوهش  .(1996)اسنیمن و همکاران 

واریانس ژنتیکی افزایشی ، روی گوسفند نژاد کرمانی

پذیری و مستقیم، واریانس محیط دائمی، وراثت

 23/0و  17/0، 04/0، 11/0 تکرارپذیری وزن پشم

. (1388و همکاران ائی ست)مختاری  شد برآورد

 64/0رامبویه  در گوسفندان نژاد تکرارپذیری تولید پشم

و  (1995و فوگارتی  2000)لی و همکاران  58/0و 

پذیری مستقیم و مادری وزن پشم گوسفندان وراثت

گزارش  (1388 و همکاران یار)بایری 06/0و  2/0مغانی 

 ،بختیاریگوسفندان نژاد لری بر رویدر مطالعه شد. 

 ،بره مستقیم، محیط دائمی یواریانس ژنتیکی افزایش

پذیری مستقیم و تکرارپذیری وزن پشم وراثت

و  13/0، 014/0، 108/0ترتیب به بختیاریلریگوسفندان 

پژوهشی در ولی  (1384خواه و همکاران )وطن 15/0

      و  مستقیم واریانس ژنتیکی افزایشی دیگر در این نژاد

و  008/0ترتیب وزن پشم به یممستق پذیریوراثت

 .(1383 همکاران)طالبی و  گزارش شد 04/0±19/0

و  پذیری وزن پشم در گوسفندان نژاد پلی پیوراثت

 گزارش شد 02/0و  68/0 ترتیببه بختیاریلری

واریانس (. 1373و حسنی  2006)هانوفرد و همکاران 

ژنتیکی افزایشی، واریانس محیطی موقت، واریانس 

  ایدار، واریانس فنوتیپی، تکرارپذیری و محیطی پ

در گوسفند نژاد کرمانی پذیری مستقیم وزن پشم وراثت

و  520/0،  040/0،  021/0،  002/0،  016/0ترتیب به

ولی در  (1385 و همکاران )کارگر 1/0±414/0

واریانس ژنتیکی افزایشی مستقیم،  گزارشاتی دیگر،

قیم وزن پشم را پذیری مستو وراثت واریانس فنوتیپی

 35/0و  054/0،  0186/0ترتیب هب در نژاد کرمانی

پذیری . وراثت(1382 ستائی )مختاری گزارش شد

نه در نژادهای رامبویه، تارگی، مستقیم وزن پشم ساال

و  55/0، 62/0، 41/0، 51/0آفرینو، بختیاری و تارگی 

ر برآورد یداکه بیشتر از مق شده استبرآورد  54/0

در پژوهش تفاده از هر چهار مدل دامی با اسشده 

نوتر و هاو  ؛2005 و همکاران )هانوفرد باشدمی حاضر

و  و هانوفرد 1379خواه و همکاران وطن ؛1997

نه پذیری مستقیم وزن پشم ساالوراثت(. 2003 همکاران

شد )طالبی و گزارش  3/0در گوسفندان لری بختیاری 

رآوردهای های موجود در بتفاوت (.1379همکاران 

های های نژادی، مدلپذیری عمدتاً به تفاوتوراثت

استفاده شده، ساختار و حجم اطالعات مورد بررسی و 

 شودهای محیطی و مدیریتی مربوط میتفاوت

  (.2000و الفادیلی و همکاران  1998 نایت)ارکانبرک و 

هللای نللر در رزش اصللالحی وزن پشللم بللره میللانگین ا

طور ههای مختلف دامی بده در مدلهای مامقایسه با بره

. آزملون آملاری   >P)0001/0( بیشتر اسلت  معنی داری 

هلای مسلتقل نشلان داد کله     تی اسلتیودنت بلرای نمونله   

میللانگین ارزش اصللالحی وزن پشللم در تمللامی سللطوح 

های تک قلو با سله قللو در   مختلف تیپ تولد جز بین بره

شلت  دار آملاری وجلود دا  ف معنلی هلا اخلتال  تمامی مدل

)05/0(P< میللانگین و انحللراف معیللار ارزش اصللالحی .

 12/12±75/60ترتیلب  ههای سه و چهار بل مادری با مدل

ارزش اصللالحی  گللرم بللرآورد گردیللد.  65/8±69/59و 

آملده   3تفکیک جنس و تیپ تولد در جلدول  وزن پشم به

 است.
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 تفکیک جنس و تیپ تولداستفاده از چهار مدل دامی به با وزن پشمصفت  *آمار توصیفی ارزش اصالحی )گرم( -3جدول 

 بیشترین کمترین انحراف معیار میانگین   مدل

 1مدل 

 جنس
 a32/76 68/114 63/186- 32/555 نر

 b79/50 43/114 57/234- 00/510 ماده

 تیپ تولد

 c72/51 85/124 57/234- 69/517 تک قلو

 b58/65 45/108 56/200- 32/555 دو قلو

 c27/48 70/106 68/167- 19/398 سه قلو

 d58/6 26/113 15/170- 35/291 چهار قلو

 a54/151 40/80 27/7- 07/236 پنج قلو

 32/555 -57/234 06/115 88/57 کل جمعیت

 2مدل 

 جنس
 a61/66 78/95 03/155- 33/447 نر

 b90/44 90/92 82/174- 29/416 ماده

 **تیپ تولد

 c49/45 59/101 82/174- 29/416 تک قلو

 b93/57 73/88 03/155- 33/447 دو قلو

 c79/42 65/88 47/149- 83/339 سه قلو

 d51/8 11/101 56/152- 53/259 چهار قلو

 a58/110 06/51 11/14 50/178 پنج قلو

 33/447 -82/147 21/94 93/50 کل جمعیت

 3مدل 

 جنس
 a69/52 68/136 15/267- 53/607 نر

 b49/19 69/130 68/260- 44/539 ماده

 تیپ تولد

 c92/20 01/142 68/260- 75/554 تک قلو

 b66/38 63/126 20/250- 53/607 دو قلو

 c92/15 12/130 78/246- 31/461 سه قلو

 d95/20- 82/128 15/267- 99/300 چهار قلو

 a47/92 93/63 27/16- 01/183 پنج قلو

 525/607 -15/267 21/133 71/28 جمعیتکل 

 77/200 -95/229 75/60 12/12 مادری

 4مدل 

 جنس
 a74/37 02/121 92/254- 91/504 نر

 b09/8 39/114 85/244- 22/449 ماده

 تیپ تولد

 c93/8 01/124 23/240- 90/462 تک قلو

 b39/25 47/111 85/244- 91/504 دو قلو

 c15/5 36/115 90/251- 24/395 سه قلو

 d74/23- 97/117 92/254- 73/278 چهار قلو

 a86/56 73/49 87/6- 45/128 پنج قلو

 91/504 -92/254 02/117 32/16 کل جمعیت

 15/178 -25/234 69/59 65/8 مادری

 .باشدمی >05/0Pدار در سطح معنیتفاوت بیانگر  ،حروف نامشابه* 

 گردد.بینی میپیش ها با دقت کمتریباشند لذا ارزش اصالحی آنهای چهار و پنج قلو بسیار اندک میدات برای تیپ** از آن جا که تعداد مشاه
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ارزش اصالحی کل میانگین ( 1391نیا و همکاران )متقی

قلو  های تک قلو و دوهای نر و ماده و برهحیوانات، بره

، 67/24±81/69 ،66/26±01/68در نژاد بلوچی را 

 82/34±35/64و  54/69±19/22، 54/62±11/32

که مدل مورد آنالیز شبیه مدل یک در  گزارش کردند

روند ساالنه ارزش اصالحی وزن  .استپژوهش حاضر 

 آمده است 2دامی در شکل  پشم با استفاده از چهار مدل

ارزش اصالحی وزن پشم با استفاده از مدل چهار دامی 

 -86/73و  -28/66 های نر و مادهدر بره 1360در سال 

 -40/121کاهش یافت و به  1361بود ولی در سال گرم 

 1362ارزش اصالحی در سال  گرم رسید. -35/110و 

 گرم رسید -21/104و  -96/87افزایش یافت و به اندکی 

که در  ادامه یافت تا این 1364و این افزایش تا سال 

گرم  -45/101و  -89/83کاهش یافت و به  1365سال 

 1367روند صعودی ارزش اصالحی از سال . رسید

های که ارزش اصالحی وزن پشم بره شروع شد تا این

گرم  94/109و  32/107به  1384نر و ماده در سال 

های رسید. کمترین و بیشترین ارزش اصالحی در بره

 1361های متعلق به سالو گرم  36/221و  -41/121نر 

ترتیب هی ماده بهابود و این مقادیر برای بره 1380و 

و  1366های گرم و متعلق به سال 58/200و  -37/112

( از 1384اختالف ارزش اصالحی سال انتها )بود.  1382

ترتیب هب مادههای نر و بره ( در1360سال ابتدا )

  .(3)شکل  گرم بود 80/183و  59/173

های تک قلو، دو قلو و سه بره ارزش اصالحی وزن پشم

-هب 1360از مدل چهار دامی در سال با استفاده  قلو

 گرم برآورد گردید -16/37و  -42/75 ، -67/92ترتیب 

 -06/132کاهش یافت و به  1361و این مقادیر در سال 

های تک قلو، دو قلو برای بره گرم -43/91و  -11/100، 

اندکی  1362ارزش اصالحی در سال  رسید.و سه قلو 

گرم  -99/82و  -06/95، -68/96افزایش یافت و به 

های تک برای بره 1363رسید. ارزش اصالحی در سال 

و  -54/69قلو و دو قلو اندکی افزایش یافت و به 

های سه قلو افزایش قابل گرم رسید ولی در بره -87/80

گرم رسید. ارزش اصالحی  19/1چشمگیری یافت و به 

 -81/112، -57/121سیر نزولی داشت و  1366تا سال 

به  1367گرم رسید. ارزش اصالحی از سال  -16/91و 

 به 1384د صعودی داشت تا اینکه در سال نروبعد 

گرم رسید. کمترین مقدار  41/156و  86/91، 35/129

قلو و سه  های تک قلو، دوهای برهارزش اصالحی بره

-هگرم بود که ب -44/97و  -81/112،  -06/132قلو 

بود.  1366و  1366، 1361های متعلق به سال تیبتر

و  67/188، 13/212بیشترین ارزش اصالحی وزن پشم 

، 1380های ترتیب متعلق به سالگرم که به 47/221

بود. اختالف ارزش اصالحی سال انتها  1382و  1382

های تک قلو، دو قلو بره ( در 1360( از سال ابتدا )1384)

بود  گرم 58/193و  29/167، 01/222ترتیب هو سه قلو ب

 (.4)شکل 

با مدل  1360در سال  ارزش اصالحی مادری وزن پشم

کاهش  1361و در سال  گرم برآورد گردید 50/55چهار 

روند  1366گرم رسید و تا سال  65/50یافت و به 

به بیشترین مقدار  1366در سال  وصعودی داشت 

از سال ارزش اصالحی مادری  .گرم رسید 89/70یعنی 

به کمترین  1380این که در سال کاهش یافت تا  1367

ارزش  (.گرم -58/94رسید ) های اخیرسالمقدار طی 

ی داشت ئهای بعد نوسانات جزاصالحی مادری در سال

گرم رسید. اختالف  -44/56به  1384تا این که در سال 

( از سال ابتدا 1384ارزش اصالحی مادری سال انتها )

 (.5ل گرم بود )شک -94/111( با مدل چهار 1360)

میزان تغییرات ساالنه ارزش اصالحی مستقیم و مادری 

جز هبرای تمامی سطوح مختلف جنس و تیپ تولد )ب

 ها برایتمامی مدل ارزش اصالحی مستقیم و مادری در

. تغییرات >P)001/0(های پنج قلو( معنی دار بود بره

ساالنه ارزش اصالحی مستقیم وزن پشم برای همه 

های یپ تولد و در تمامی مدلسطوح مختلف جنس و ت

های پنج قلو( حالت جز مدل چهار در برههدامی )ب

با افزایش هر سال، ارزش . صعودی داشته است

ماده در مدل چهار  و اصالحی کل حیوانات، حیوانات نر
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گرم افزایش  26/13و  92/12، 10/13ترتیب هدامی ب

دار بود لحاظ آماری معنییافت که این مقادیر به

)001/0(P<های نر و های ماده در مقایسه با بره. بره

های دو قلو در تمامی های تک قلو در مقایسه با برهبره

های مورد بررسی، از روندی با شیب بیشتری در مدل

ارزش اصالحی مستقیم برخوردار هستند. روند ارزش 

و  -01/7های سه و چهار اصالحی مادری در مدل

ارزش کم شدن مقدار بیانگر گرم برآورد شد که  -15/7

 است.بوده افراد منتخب برای نسل بعد مادری  اصالحی

وجود همبستگی منفی بین ارزش  لیلدهباین امر 

 گوسفندان انتخاباست و لذا اصالحی مستقیم و مادری 

سبب ایجاد روند منفی برای اثر ژنتیکی پشم وزن  ایبر

نه االتغییرات س روند میزان .افزایشی مادری می گردد

ارزش اصالحی به تفکیک جنس و تیپ تولد با استفاده 

 آمده است. 4از چهار مدل دامی در جدول 

 

 تفکیک جنس و تیپ تولدارزش اصالحی وزن پشم )گرم( از سال به اشتباه معیار( ±) ضریب تابعیت -4جدول 

 کل جمعیت مدل
 تیپ تولد  جنس 

 *پنج قلو وچهار قل سه قلو دو قلو تک قلو  ماده نر 

 89/10±600/21 60/5±720/1 60/10±667/0 81/9±298/0 09/11±363/0  59/10±297/0 02/10±311/0  31/10±215/0 1مدل 

 85/1±444/13 33/5±514/1 95/8±555/0 11/8±247/0 15/9±297/0  77/8±242/0 31/8±261/0  55/8±178/0 2مدل 

 21/0±300/16 31/9±820/1 02/15±722/0 65/14±302/0 23/15±365/0  96/14±299/0 54/14±320/0  76/14±219/0 3مدل 

 -76/4±081/12 33/8±659/1 41/13±635/0 07/13±266/0 41/13±319/0  26/13±262/0 92/12±282/0  10/13±192/0 4مدل 

 56/8±006/14 -30/5±634/0 -18/7±335/0 -44/7±137/0 -64/6±160/0  -04/7±145/0 -98/6±132/0  -01/7±098/0 3مادری 

 27/5±882/9 -88/4±663/0 -40/7±317/0 -46/7±127/0 -91/6±151/0  -19/7±132/0 -10/7±127/0  -15/7±092/0 4مادری 

 .>P)001/0( نبوددار معنی ،های پنج قلودر برهروندهای ژنتیکی برآورد شده * 

 

نه ارزش اصالحی وزن پشم کل ساالتغییرات میزان 

های نر، ماده، تک قلو و دوقلو در حیوانات، بره

، 27/4±057/0، 49/3±047/0ترتیب هگوسفندان بلوچی ب

گزارش  84/1±079/0و  058/0±28/4، 082/0±61/1

شد که کمتر از مقادیر برآورد شده در پژوهش حاضر 

ارزش روند (. 1391نیا و همکاران باشد )متقیمی

     کردی،  کرمانی،وزن پشم در نژادهای  اصالحی

ترتیب هبوسترا، دورمر و کرمانی ، آویبختیاریلری

گرم در سال  24/6و  2/124،  -67،  -3،  -33/1 ، 63/5

شیری و همکاران  ؛1382 ستائی )مختاری گزارش شد

 ؛1991سینگ و دهیلون  ؛1379 و همکاران طالبی ؛1383

و همکاران ستائی و مختاری  1993ون ویک و همکاران 

که بر گوسفندان نژاد تارگی در پژوهشی  (.1388

میانگین ارزش اصالحی وزن پشم صورت گرفته است، 

گرم کمتر از سال پایه گزارش  300 حدود سال 48طی 

 است ارزش اصالحیشد که بیانگر منفی بودن روند 

میزان پیشرفت ژنتیکی وزن . (2003)هانوفرد و همکاران 

ا ت 1372) ساله 10پشم گوسفندان کرمانی در یک دوره 

(. 1382 ستائی )مختاری گرم گزارش شد 9/54( 1383

نه تفاوت در روند ژنتیکی برآورد شده وزن پشم ساال

تواند به در این پژوهش با دیگر مقادیر گزارش شده می

، مورد استفاده های محاسباتیها و روشنژاد دام، مدل

های مختلف و نژاد متفاوت در گلهمعیار و هدف اصالح

و  ورادو)ج وناگون بستگی داشته باشدشرایط محیطی گ

سرگلزایی و  ؛1996شرستا و همکاران  ؛1994همکاران 

و شات و  1383خواه و همکاران وطن ؛1383ادریس 

در صورتی که شرایط محیطی بهبود  (.2004کاران مه

نماید و بتوان تنوع ناشی از آن را کاهش داد، پیدا 

دنبال هو بنه افزایش پذیری صفت وزن پشم ساالوراثت

آن میزان پیشرفت ژنتیکی صفت در طول زمان افزایش 

 خواهد یافت.
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 گیرینتیجه

وزن پشم صفت اهمیت اثرات مادری بر  ،حاضر بررسی

با که طوری هبدهد می نشانرا  بلکگوسفندان ایران

واریانس افزودن اثر محیط دائمی مادری در مدل دو، 

با حالی که  افزایشی مستقیم، کاهش یافت درژنتیکی 

مادری به مدل سه، افزایشی افزودن اثر ژنتیکی 

 .پیدا نمودواریانس ژنتیکی افزایشی مستقیم، افزایش 

های ترتیب در مدلپذیری بهکمترین و بیشترین وراثت

دست آمده برای هپذیری بوراثت دو سه وجود داشت.

پذیری مدل های دو و سه وراثتحد وسط  ،مدل چهار

)بر  مدلکاملترین و بهترین عنوان چهار به بود. اگر مدل

 ،شناخته شود اساس مقدار لگاریتم تابع درستنمایی(

پذیری صفت وزن پشم در وراثتتوان گفت آنگاه می

در حد نسبتاً پائینی قرار  ،جمعیت گوسفندان ایران بلک

، لذا استتکرارپذیری برآورد شده نسبتاً پایین دارد. 

معیار  ،چینیپشمنوبت ن وزن پشم تولیدی در اولی

مقدار محصول در بینی پیش برایو دقیقی مناسب 

بنابراین، برای  .چینی نخواهد بودهای بعدی پشمنوبت

بینی تر ارزش اصالحی و همچنین پیشبینی دقیقپیش

ها ظرفیت تولید حیوانات الزم است از هر یک از آن

 رکوردهای بیشتری وجود داشته باشد.

 

 اریزگسپا

های مورد استفاده در این پژوهش، توسط ایستگاه دهدا

ارائه گردید.  "آبادعبّاس"اصالح نژاد شمال شرق کشور 

ولین ؤمراتب تقدیر و تشکر خود را از مس ،وسیلهبدین

 یم.ینمامحترم مرکز مزبور اعالم می
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  ار مدل دامیوزن پشم با استفاده از چه مستقیم نه ارزش اصالحیتغییرات ساال -2شکل 
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 تفکیک جنس تولد با استفاده از مدل چهارتغییرات ساالنه ارزش اصالحی مستقیم وزن پشم به - 3شکل 
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 تفکیک تیپ تولد با استفاده از مدل چهارتغییرات ساالنه ارزش اصالحی مستقیم وزن پشم به- 4شکل 
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 سه و چهار هایفاده از مدلنه ارزش اصالحی مادری وزن پشم با استتغییرات ساال- 5ل شک

 

 مورد استفاده منابع

-. برآورد پارامترهای ژنتیکی و محیطی صفات تولیدی و تعیین معیار انتخاب مناسب در گوسفند لری1378 ،اسدی خشویی ا

 نژاد دام، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس. نامه دکتری ژنتیک و اصالحبختیاری. پایان

 .247-245 صفحه ،رسی عوامل مؤثر در رشد فیبر و تولید پشم در گوسفند. همایش ملی الیاف دامی. دانشگاه تبریز. بر1388 ،بانه ح

. تخمین پارامترهای ژنتیکی و فنوتیپی صفت پشم گوسفندان نژاد 1388 ،رأفت ع و علیجانی ص ،پیرانی ن ،شجاع غیاث ج ،یار مبایری

 .18-16صفحه  ،تبریز مغانی. همایش ملی الیاف دامی. دانشگاه

  .صفحه 248، . انتشارات عابدSPSSافزار کمک نرمای بههای پرسشنامه. تحلیل داده1388، اوالدی ب و عباسی ن، ابایزیدی 

پذیری و تعیین عوامل محیطی . تأثیر صفات مادری در برآورد وراثت1384 ،ولک دافتخار شاهرودی ف و ون ،م بحرینی بهزادی م

 .202-195صفحه  ،سال نهم. شماره اول ،فات رشد اولیه در گوسفند کرمانی. علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعیمؤثر بر ص

. برآورد پارامترهای ژنتیکی و فنوتیپی و بررسی اثرات برخی از عوامل محیطی و ژنتیکی بر روی صفات مربوط 1373 ،حسنی س

 .ارشد. دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرجناسینامه کارشبختیاری. پایانبه پشم در گوسفند لری
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. تخمین روندهای فنوتیپی، ژنتیکی و محیطی برخی از صفات مربوط به رشد در گوسفند بختیاری. 1383ع،  و ادریس م ،سرگلزایی م

 .133-125 ، صفحه1سال هشتم، شماره  ،مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی

 .. اصول و نگهداری پرورش گوسفند. چاپ نهم. انتشارات گلبان چاپ1382ص، و سیاه منصور  ،سعادت نوری م

. تخمین روند ژنتیکی برخی صفات اقتصادی در گوسفند کردی. مجموعه مقاالت اولین 1383 ،ساقی د ع و محمدزاده م ،شیری س ا

 .762-760 ن، جلد دوم، صفحهشهریور. دانشکده کشاورزی، دانشگاه تهرا 12الی  10کنگره علوم دامی و آبزیان کشور. 

ارشد. نامه کارشناسیآباد. پایان. برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات پشم و وزن بدن در گوسفندان بلوچی عباس1375صالحی م، 

 .دانشگاه تهران

یانس و پارامترهای ژنتیکی صفات وزن های )کو(وار. ارزیابی عملکرد و برآورد مؤلفه1383 و ادریس، م ع، خواه م،وطن ،طالبی م ع

  .69-63 صفحه، 64پژوهش و سازندگی،  شماره  بختیاری.های لریچینی برهبیده و وزن بدن در اولین پشم

. بررسی عوامل محیطی و ژنتیکی مؤثر بر صفات تولید پشم و وزن بدن در 1379 ،و صالحی ا ،ادریس م ع ،خواه موطن ،طالبی م ع

اسفند.  4الی  3بختیاری. مجموعه مقاالت اولین سمینار پژوهشی پوست، چرم و الیاف دامی کشور. های لریی برهچیناولین پشم

 .15-9. صفحه مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور

. تخمین پارامترهای ژنتیکی صفات رشد و پشم در گوسفند کرمانی. 1385و رکوعی م،  ،کارگر ن، مرادی شهربابک م، مروج ح

 .95-87 صفحه ،73شماره  ،و سازندگیپژوهش 

بررسی روند تغییرات ضریب همخونی بره و والدین و  .1393، و جعفری م ،، احمدی شاهرخت م، شادپرور ع افر هفرهنگ ،نیا قمتقی

 ،1شماره  ،16دوره  ،شرق کشور. مجله تولیدات دامی لبلک مرکز اصالح نژاد دام شمااثر آن بر وزن پشم گوسفندان ایران

 .9-1 صفحه

های محیطی و ژنتیکی بر صفت وزن . اثر برخی سازه1391 ،جنتی حو  احمدی شاهرخت م، ،پور حنعیمی ،فر هفرهنگ ،نیا قمتقی

 .120-111 صفحه ،3شماره  ،22جلد  ،های علوم دامیآباد مشهد. مجله پژوهشنژاد عباس پشم گوسفندان بلوچی ایستگاه اصالح

ارشد. دانشکده کشاورزی. نامه کارشناسی. برآورد روند ژنتیکی صفات رشد در گوسفند نژاد کرمانی. پایان1382مختاری ستائی م، 

 دانشگاه شهید چمران اهواز.

. آنالیز ژنتیکی وزن پشم تولیدی در اولین پشم چینی 1388 ،موالیی صو  ،دوماری ح ،برازنده ا ،رشیدی ا ،مختاری ستائی م

 .15-13 صفحه ،لی الیاف دامی. دانشگاه تبریزگوسفند کرمانی. همایش م

. برآورد ارزش اقتصادی صفات تولیدی و تولید مثلی گوسفند افشاری 1391 ،و اسکندری نسب م پا، شادپرور ع  ،موسی زاده ل

 .44-35 صفحه ،2شماره  ،22جلد  ،های علوم دامیدر سامانه روستایی. مجله پژوهش

. برآورد مؤلفه های )کو( واریانس و پارامترهای ژنتیکی صفات پشم تولیدی و تعداد 1384 ،م ع و ادریس ،طالبی م ع ،خواه موطن

 .76-68 صفحه ،سال دوازدهم ی،مجله علوم کشاورزی و منابع طبیع بختیاری.های لریبره متولد شده در هر زایمان میش

ی و ژنتیکی مؤثر بر تولید پشم و همبستگی آن با صفات . بررسی برخی عوامل محیط1379و ادریس م ع،  ،خواه م، طالبی م عوطن

اسفند.  4 الی 3تولید مثل در گوسفند بختیاری. مجموعه مقاالت اولین سمینار پژوهشی پوست، چرم و الیاف دامی کشور. 

 .41-35 مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور، صفحه

. مروری بر اصالح نژاد گوسفند 1383 ،ر و واعظ ترشیزی ،س رنی ی آشتیائ، میراا ، نجاتی جوارمیم خواه م، مرادی شهربابکوطن

شهریور. دانشکده کشاورزی، دانشگاه تهران، جلد  12الی 10 در ایران. مجموعه مقاالت اولین کنگره علوم دامی و آبزیان کشور.

 .596-590 دوم، صفحه

مجله علمی رخی خصوصیات پشم گوسفند لری. . اثر سن و جنس بر روی ب1386طاهرپوردری ن، و یاراحمدی ب، اسالمی م، 

 .210-203 صفحه ،1 ، شمارهپژوهشی علوم کشاورزی



 93                                                           دامی مختلف هايمدل از استفاده با بلکایران گوسفندان پشم وزن صفت ژنتیکی و فنوتیپی تحلیل و تجزیه

Botkin MP, Field Ray A and Leroy Johnson C, 1988. Sheep and Wool: Science, Production, and 

Management. Prentice Hall. 

Elfadilli M, Michaux C, Detilleux J and Leroy PL, 2000. Genetic parameters for growth traits of the 

Moroccan Timahdit breed of sheep. J Small Rum Res 37:203-208. 

Ercanbrack SK and Knight AD, 1998. Responses to various selection protocols for lamb production in 

Rambouillet, Targhee, Columbia and Polypay sheep. J Anim Sci 76:1311-1325. 

Fogarty NM, 1995. Genetic parameters for live weight, fat and muscle measurements, wool production and 

reproduction in sheep. A review. J Anim Breed Abs 63(3):101-143. 

Hanford KJ, Van Vleck LD and Snowder GD, 2003. Estimates of genetic parameters and genetic change for 

reproduction, weight and wool characteristics of Targhee sheep. J Anim Sci 81:630-640. 

Hanford KJ, Van Vleck LD and Snowder GD, 2005. Estimates of genetic parameters and genetic change for 

reproduction, weight and wool characteristics of Rambouillet sheep. J Small Rum Res 57:175-186. 

Hanford KJ, Van Vleck LD and Snowder GD, 2006. Estimates of genetic parameters and genetic trend for 

reproduction, weight, and wool characteristics of Polypay sheep. J Lives Prod Sci 102:72–82. 

Jurado JJ, Alonso A and Alenda R, 1994. Selection response for growth in a Spanish Merino flock. J Anim 

Sci 72:1433-1440. 

Lee LW, Waldron DF and Van Vleck LD, 2000. Parameter estimates for greasy fleece weight of 

Rambouillet sheep at different ages. J Anim Sci 78:2108–2112. 

Madsen P and Jensen J, 2008. An User’s Guide to DMU, A package for Analyzing Multiple Mixed Models. 

Version 6, Release 4.7. 

Meyer K, 1992. Variance components due to direct and maternal effects for growth traits of Australian beef 

cattle. J Lives Prod Sci 31:179-207. 

Maurice S and James WM, 1968. Genetic parameters of some performance characteristics of range fine-wool 

ewes. J Anim Sci 72:1219-1223. 

Nasholm A and Danell O, 1996. Genetic relationships of lamb weight, maternal ability and mature ewe 

weight in Swedish Fine wool sheep. J Anim Sci 74:329-339. 

Niranjan SK, Sharma SR and Gowane GR, 2011. Estimation of genetic parameters for wool traits in Angora 

rabbit. Asian-Aust. J Anim Sci 24:1335-1340. 

Notter DR and Hough JD, 1997. Genetic parameter estimates for growth and fleece characteristics in 

Targhee sheep. J Anim Sci 75:1729-1737. 

Ozcan M, Ekiz B, Yilmaz A and Ceyhan A, 2005. Genetic parameter estimates for lamb growth traits and 

greasy fleece weight at first shearing in Turkish Merino sheep. J Small Rum Res 56:215–222. 

Rao S, 1997. Genetic analysis of sheep discrete reproductive traits using simulation and field data. PhD 

Dissertation, Virginia Polytechnic Institute and State University, Blacksburg. 

SAS Institute, 2003. SAS User`s Guide, version 9.1, SAS Inst., Inc., Cary, NC. 

Shaat I, Galal S and Mansour H, 2004. Genetic trends for lamb weights in flocks of Egyptian Rahmani and 

Ossimi sheep. J Small Rum Res 51:23-28. 

Shrestha J NB, Peters HF, Heaney DP and Van Vleck LD, 1996. Genetic trends over 20 years of selection in 

the three synthetic Arcoots, Suffolk and Finnish Landrace sheep breeds. 1. Early growth traits. Can J 

Anim Sci 79:23-34. 

Singh G and Dhillon JS, 1991. Estimates of genetic trends in a closed flock of Avivastra sheep. Indian J 

Anim Sci 61:617-619. 

Snyman MA, Olivier JJ and Olivier WJ, 1996. Variance components and genetic parameters for body weight 

and fleece traits of Merino sheep in an arid environment. J South African Anim Sci 26:11-14 

Vaez Torshizi R, Nicholas FW and Raadsma HW, 1996. REML estimates of variance and covariance 

components for production traits in Australian Merino sheep using an animal model. 1. Body weight from 

birth to 22 months. Aust J Agri Res 47:1235-1249. 



 1394/ سال2شماره  25هاي علوم دامی/ جلد نشریه پژوهش                                                                و ...                     فرفرهنگ نیا،متقی     94

Van Wyk JB, Erasmus GJ and Konstantinov KV, 1993. Variance component and heritability estimates of 

early growth traits in the Elsenburg Dormer sheep stud. South African J Anim Sci 23:72-76. 



 95                                                           دامی مختلف هايمدل از استفاده با بلکایران گوسفندان پشم وزن صفت ژنتیکی و فنوتیپی تحلیل و تجزیه

Phenotypic and genetic analyses of wool weight trait in Iran Black sheep using 

different animal models 
 

 3madi Shahrakhthand M A *2, H Farhangfar1G Mottaghinia 

 

Received: July 01, 2013                 Accepted: April 06, 2015 
1MSc, Lecturer of Payame Noor University, Southern Khorasan Province, Birjand, Iran 
2 Professor, Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, University of Birjand, Birjand, Iran 
3MSc, Lecturer of Payame Noor University, Southern Khorasan Province, Qaen, Iran 

*Corresponding author: E mail: hfarhangfar@birjand.ac.ir   
 

 

Abstract 

BACKGROUND: Wool weight is an economic trait affecting farm income for which phenotypic 

mean is expected to increase as the genetic selection is practiced. OBJECTIVES: This research 

aimed to analyse phenotypic and genetic aspects of wool weight trait in Iran Black sheep using 

different animal models. METHODS: A total of 13,175 wool weight records belonging to 3,763 Iran 

Black sheep breed (progeny of 104 sire and 1,122 dams) collected during 24 years (1983-2006) in 

Abbas Abad Breeding Centre, Mashhad was use. Genetic analysis was carried out through a set of 

animal models. RESULTS: Least square means of wool weight for male and female lambs were 

864.21 and 678.95 g, respectively which were significantly different from each other (P<0.0001). 

Phenotypic trend was found to be 6.762 (±4.325) g per year which was statistically non-significant. 

Direct and maternal additive genetic variances, lamb and maternal permanent environmental 

variances, direct and maternal heritabilities, and repeatability of wool weight were found to be 

16658.129, 6636.060, 6755.514, 3021.294, 0.142, 0.057 and 0.200, respectively. Mean predicted 

breeding value of wool weight for female lambs (8.09 g) was significantly (P<0.05) lower than 

male lambs (37.74 g). Based on model 4, direct and maternal changes were 13.1 (±0.192) and -7.15 

(±0.092) g per year and were statistically significant (P<0.001). CONCLUSIONS: The findings of 

the present research indicate that selection has resulted in a positive and favorable genetic gain for 

the wool trait in the population under consideration. 
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