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یعباس یهختار عل                
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یعیهحسي ضف                

 یزکزهبىکبرؽٌبط ادارُ کل اهَر ػؾب

 چکیذُ:

بِ هٌظَر بزآٍرد پاراهتزّاي صًتیکی ٍ رًٍذّاي صًتیکی، فٌَتیپی ٍ هحیطی صفات هْن اقتصادي در گَسفٌذ کزهاًی دادُ ّاي 

، تعذاد بزُ هتَلذ ضذُ درّزسایص هیص، سِ هاّگی، ضص هاّگی، ًِ هاّگی، دٍاسدُ هاّگی، ٍسى پطن سالیاًِ تَلذ،هزبَط بِ ٍسى 

تعذاد بزُ ضیزگیزي ضذُ درّزسایص هیص،کل ٍسى تَلذ بِ اساي ّزهیص هَردآهیشش،کل ٍسى ضیزگیزي بِ اساي ّزهیص 

ًضادضْزبابک هَرد استفادُ قزار گزفت. ایي دادُ ّا طی سال ٍسي اٍلیي سایص گَسفٌذاى کزهاًی ایستگاُ اصالح  هَردآهیشش

 2110، 2014،   2115 ،1090،  1052،  1380،  1890، 2312،  2614جوع آٍري ضذُ بَد ٍ بِ تزتیب داراي  1386الی  1372ّاي 

درستٌوایی هحذٍد ضذُ هیاًگیي رکَرد بزاي صفات هذکَر بَد. تجشیِ ٍ تحلیل دادُ ّا با استفادُ اس رٍش حذاکثز  860ٍ   1930،

( اس  BLUPٍ هذل حیَاًی تک صفتی ٍ چٌذ صفتی صَرت پذیزفت. بْتزیي پیص بیٌی ًا اریب خطی )  (AIREML) اطالعات

پیص بیٌی گزدیذ. رًٍذ صًتیکی بِ صَرت تابعیت هیاًگیي هقادیز ارسش ّاي اصالحی اس سال تَلذ  ارسش ّاي اصالحی صفات

هاّگی، ٍسى پطن   12هاّگی، 9هاّگی،  6یزي بِ دست آهذُ اس تجشیِ چٌذ صفتی ٍسى تَلذ، سِ هاّگی، هحاسبِ ضذ. ٍراثت پذ

، تعذاد بزُ هتَلذ ضذُ درّزسایص هیص، تعذاد بزُ ضیزگیزي ضذُ درّزسایص هیص،کل ٍسى تَلذ بِ اساي ّزهیص سالیاًِ

  59/0،  36/0، 29/0،  49/0،  57/0، 23/0یص بِ تزتیب ٍ سي اٍلیي سا هَردآهیشش،کل ٍسى ضیزگیزي بِ اساي ّزهیص هَردآهیشش

بزآٍرد گزدیذ ٍ ّوبستگی صًتیکی بیي تواهی صفات هثبت بزآٍرد ضذ. رًٍذّاي صًتیکی صفات  05/0ٍ  15/0،  11/0،  06/0، 07/0،

)گزم در  - 0/ 6ٍ        156،  91،81، 125، 2بِ تزتیب هاّگیَ ٍسى پطن سالیاًِ  12هاّگی، 9هاّگی، 6ٍسى ّاي تَلذ، سِ هاّگی، 

ٍ   - 001/0بِ تزتیب   تعذاد بزُ هتَلذ ضذُ درّزسایص هیص ٍ تعذاد بزُ ضیزگیزي ضذُ درّزسایص هیصسال(، رًٍذ صًتیکی 

ٍسي  کل ٍسى تَلذ بِ اساي ّزهیص هَردآهیشش،کل ٍسى ضیزگیزي بِ اساي ّزهیص هَردآهیشش)راط(، رًٍذ صًتیکی  - 000/0

 بزآٍرد گزدیذ.  )رٍس(– 26/1)کیلَگزم(  ٍ  0/ 023،  003/0تزتیب اٍلیي سایص بِ 
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 هقذهِ     

در خبهؼِ ای کِ اًتخبة اًدبم هی گیزد ٍ آهیشػ ثیي حیَاًبت ثب 

تَخِ ثِ خقَفیبت صًتیکی آًْب ثزًبهِ ریشی  هی ؽَد السم اعت 

هیشاى تغییزات در هذت سهبى اخزای ثزًبهِ اًتخبة ثزرعی ؽَد ثِ 

ّویي هٌظَر هؼوَال پیؾزفت ٍ یب رًٍذ صًتیکی ثزای هزحلِ ای کِ 

آٍرد هی گزدد)عزگلشایی ٍ ادریظ، اًتخبة اخزا هی ؽَد، ثز

ثزآٍرد رًٍذتغییزات صًتیکی ثِ هٌظَرتؼییي هیشاى پیؾزفت (. 1383

صًتیکی هْوتزیي ػبهل ارسیبثی ثبسدّی عزح ّبی افالح ًضادی 

 ٍهقبیغِ هذیزیت ّبی افالح ًضادی هختلف هی ثبؽذ. 

ّبی ایٌگًَِ هغبلؼبت، اعالػبت السم ثزای گغتزػ ثزًبهِ

هی  آیٌذُ را ثزای افالح گزاى دام فزاّن در کبرآهذتز

(. در گَعفٌذاى ًضاد کزهبًی ضزایت 1384عبسد)رضَاى ًضاد، 

ٍراثت پذیزی ٍسى تَلذ، ٍسى ؽیز گیزی، ٍسى ؽؼ هبّگی، ٍسى 

ًِ هبّگی ٍ ٍسى دٍاسدُ هبّگی در گشارؽبت هختلف ثِ تزتیت 

ٍ 14/0ب ت 03/0،  32/0تب  08/0،  29/0تب  17/0،  10/0تب  01/0ثیي 

کبرگز ٍ  ; 1378هتغیز    هی ثبؽذ) خؼفزیبى،  26/0تب 10/0

 Bahreini Behzadi et al 1385ّوکبراى ، 

2007;Mokhtari et al,2008 در گَعفٌذاى ًضاد لزی .)

ثختیبری ضزیت ٍراثت پذیزی ٍسى تَلذ، یک هبّگی، عِ 

،  30/0هبّگی، ؽؼ هبّگی، ًِ هبّگی ٍ دٍاسدُ هبّگی ثِ تزتیت 

ٍ ّوکبراى ، تزؽیشی  )ٍاػظ 26/0ٍ  24/0،  20/0،  17/0،  13/0

تؼذاد ثزُ هتَلذ ؽذُ درّزسایؼ ( ٍ ضزیت ٍراثت پذیزی 1371

، کل ٍسى تَلذ  هیؼ، تؼذاد ثزُ ؽیزگیزی ؽذُ درّزسایؼ هیؼ

ثِ اسای ّزهیؼ هَردآهیشػ ٍکل ٍسى ؽیزگیزی ثِ اسای ّزهیؼ 

گشارػ ؽذُ  10/0ٍ  12/0،  06/0،  08/0ثِ تزتیت  هَردآهیشػ

 یدر گَعفٌذ ًضاد کزهبً(. Vatankhah et al,2008اعت)

ثیي کلیِ ففبت  یصًتیک یًؾبى دادُ ؽذُ کِ هقبدیز ّوجغتگ

ًشدیک ثِ ّن ثغیبر ثبال ثَدُ  یٍسى ّب هزثَط ثِ رؽذ هخقَفب"

 ی ثبالی ثیي ففبت ًیش در حذ ًغجتب" یفٌَتیپ یٍ هقبدیز ّوجغتگ
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The objective of the present study was to estimate genetic parameters and genetic trends of growth traits , 

fleece weight and reproductive traits. Data collected from 1993 to 2007 by the Kermani Breeding Station were 

analyzed .Traits were included birth weight (BW, n=2614), 3 months weight (3MW,n=2312), 6 months weight 

(6MW, n=1890), 9 months weight (9MW,n=1380) and 12 months weight (12MW,n=1052), fleece weight 

(FW,n=1090) , litter size at birth (LSB, n= 2115 ), litter size at weaning (LSW,n= 2014 ), total litter weight at 

birth (TLWB, n=2110 ) and total litter weight at weaning (TLWW, n= 1930  ) and age at first lambing 

(AFL,n=  860  ). The variances and genetic parameters were estimated by the Average Information Restricted 

Maximum Likelihood method (AI-REML) using the software WOMBAT, with single or multiple trait animal 

models and breeding values of animals were predicted with Best Linear Unbiased Prediction (BLUP) 

methodology under multi-trait animal models. Genetic trends of studied traits were estimated by regressing 

mean of breeding values on birth year. Estimated heritability in multivariate analysis for BW, 

3MW,6MW,9MW,12MW, FW, LSB, LSW, TLWB, TLWW and AFL were 0.23, 0.57, 0.49, 0.29,0.36,  0.59 , 

0.07 , 0.06 , 0.11 , 0.15 and 0.05 , respectively. Estimates of correlation cofficient between all traits were 

positive.  Estimated genetic trends of  BW, 3MW,6MW,9MW,12MW, FW, LSB, LSW, TLWB, TLWW and 

AFL were 2 , 125, 91, 81, 156, - 0.6 ,- 0.001,-0.000,0.003,0.023 and  – 1.26 , respectively. 

Key words: Genetic parameters , Genetic trends , Economic traits , Kermani sheep. 
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(.در ًضاد لزی ثختیبری، 1385براى،)کبرگز ٍ ّوکثبؽذیه

هتغییز   98/0تب  -58/0ّوجغتگی صًتیکی ثیي ففبت تَلیذ هثل ثیي 

(. هختبری ٍ Vatankhah et al,2008ثبؽذ )هی

(ّوجغتگی صًتیکی ثیي ففبت تَلیذ هثل در ًضاد 2010ّوکبراى)

گشارػ ًوَدًذ. در هغبلؼِ ای   99/0تب  -94/0کزهبًی  را ثیي 

گَعفٌذ ًضاد لزی ثختیبری رًٍذ صًتیکی ففبت رؽذ  دیگز ثز رٍی

هثجت ثزآٍرد ؽذ ٍ ثیؾتزیي هیشاى پیؾزفت صًتیکی گلِ هزثَط ثِ 

ٍعي خَاُ ٍ گزم در عبل( ثَد) 7/28ففت ٍسى ؽؼ هبّگی )

(.در گَعفٌذ ًضاد لزی ثختیبری رًٍذ صًتیکی 1386ّوکبراى، 

رًٍذّب ففبت تَلیذ هثل پبییي ٍ اغلت هٌفی ثذعت آهذ ٍ ایي 

Vatankhah et al (ثزای اغلت ففبت هؼٌی دار ًجَدًذ

در گَعفٌذ ًضاد کزدی رًٍذ صًتیکی ففبت ٍسى تَلذ، (. 2008

،  20عبل ثِ تزتیت  7ٍسى ؽیزگیزی ٍ ٍسى ؽؼ هبّگی در عی 

 .گزم در عبل گشارػ ؽذُ اعت 142ٍ  106

(Rashidi & Akhshi, 2007.)(1388هختبری ٍ ّوکبراى )

ضاد کزهبًی رًٍذ صًتیکی ففبت رؽذ را هثجت در گَعفٌذ ً

گشارػ ًوَدًذ. در هَرد رًٍذ صًتیکی ففبت تَلیذی ٍ تَلیذ 

هثلی در ایي ًضاد اعالػبت کن ٍ ًبچیشی در دعتزط هی ثبؽذ، لذا 

پبراهتزّبی صًتیکی ٍ رًٍذ ّبی ّذف اس اًدبم ایي تحقیق  ثز آٍرد 

عبلیبًِ در صًتیکی ثزخی ففبت رؽذ، تَلیذ هثل ٍ ٍسى پؾن 

 گَعفٌذ ًضاد کزهبًی هی ثبؽذ.

 هَاد ٍ رٍش ّا    

هاااَرد اعاااتفبدُ در ایاااي پاااضٍّؼ ؽااابهل ٍسى تَلاااذ، ٍسى  یدادُ ّاب 

،  ٍسى دٍاسدُ ی، ٍسى ًااِ هاابّگ ی، ٍسى ؽااؼ هاابّگ یؽاایزگیز

کل ٍسى تَلذ ٍ ؽیزگیزی ثازُ ّابی ّاز   ،ٍسى پؾن عبلیبًِ ،یهبّگ

در ّازسایؼ ٍ   هیؼ تحت آهیشػ، عاي اٍلایي سایاؼ، تؼاذاد ثازُ   

 هی ثبؽذ. تؼذاد ثزُ اس ؽیزگزفتِ ؽذُ ّز هیؼ

ثزای تلفیق اعالػبت فبیلْبی هختلف ٍ آهبدُ عبسی دادُ ّب اس 

دادُ ّب اس ًزم  یتدشیِ ٍ تحلیل آهبر ثزایٍExcel(2003)ثزًبهِ 

ٍ  یصًتیک یثزآٍرد پبراهتزّب ثزایٍ SAS (1998)یافشار آهبر

ثِ هٌظَر اعتفبدُ ؽذ. WOMBAT (2006)ثزًبهِاس  یفٌَتیپ

ؽٌبعبیی اثز ػَاهل ثبثت هَثز ثز ففبت رؽذ ٍ ٍسى پؾن عبلیبًِ ٍ 

هٌظَر کزدى آًْب در هذل، اثتذا دادُ ّب تَعظ تدشیِ ٍاریبًظ 

حذاقل هزثؼبت تدشیِ ؽذًذ. هذل آهبری هَرد اعتفبدُ ؽبهل 

عبلگی(، خٌظ ثزُ )ًز ٍ هبدُ(، عبل  2 -7اثزات ثبثت عي هبدر )

( ٍ تیپ تَلذ )تک قلَ ٍ دٍ قلَ( ٍ هتغیز  1386-1372تَلذ )

کوکی تؼذاد رٍسّب اس تَلذ تب سهبى ٍسى کؾی ّز یک اس ٍسى ّب 

ثَدًذ.اثزات هتقبثل ثیي ػَاهل ثبثت هؼٌی دار ًجَدًذ، ثٌبثزایي در 

اعالػبت ثِ دعت آهذُ ثب اعتفبدُ اس هذل ّبى هذل قزار ًگزفتٌذ.

در ٍ تحلیل قزار گزفتٌذ.  تک ففتى ٍ چٌذ ففتی هَرد تدشیِ

هزحلِ اٍل ؽؼ هذل تک ففتی ثزای تخویي پبراهتزّبی صًتیکی 

 ٍ فٌَتیپی هَرد اعتفبدُ قزار گزفتٌذ.

 (. )Mrod , 1998 هذل ّبی هَرد اعتفبدُ در سیز آٍردُ ؽذُ اًذ

y=Xb+Z1a+e

y=Xb+Z1a+Z3c+e

y=Xb+Z1a+Z2m+e cov(a,m)=0   

y=Xb+Z1a+Z2m+e cov(a,m)≠0 

y=Xb+Z1a+ Z2m +Z3c+e cov(a,m)=0 

y=Xb+Z1a+ Z2m +Z3c+e cov(a,m)≠0   

ثزدار هؾبّذات ثزای ففت هَرد اعتفبدُ  yدر ایي هذل ّب 

،  اثزات صًتیکی ثزدار اثزات ثبثت ثِ تزتیت b ،a ،m ،c  ٍeاعت.

افشایؾی هغتقین، اثزات صًتیکی افشایؾی هبدری، اثزات هحیغی 

،  X. هی ثبؽٌذ اثزات تقبدفی ثبقی هبًذُ حیَاى دائن هبدری ٍ

Z1 ،Z2ٍZ3  هبتزیظ ارتجبط دٌّذُ هؾبّذات ثِ اثزات ثِ تزتیت

صًتیکی افشایؾی  هبتزیظ ارتجبط دٌّذُ هؾبّذات ثِ اثزات، ثبثت

صًتیکی افشایؾی  هبتزیظ ارتجبط دٌّذُ هؾبّذات ثِ اثزاتهغتقین، 

هحیغی دائن  ِ اثزاتهبتزیظ ارتجبط دٌّذُ هؾبّذات ث هبدری ٍ

کٍَاریبًظ ثیي اثز صًتیکی افشایؾی  amهبدری هی ثبؽٌذ. 

هغتقین ٍ هبدری هی ثبؽذ.هٌبعت تزیي هذل ثزای ثزآٍرد اخشاء 

ٍاریبًظ ٍکٍَاریبًظ، پبراهتزّبی صًتیکی ٍ ارسػ ّبی افالحی 

ثب اعتفبدُ اس آسهَى ًغجت درعتٌوبیی تؼییي ؽذ. در ایي آسهَى 

ذل ثب هذلی کِ ثیؾتزیي لگبریتن درعتٌوبیی را داؽت ثِ ػٌَاى ه

لگبریتن درعتٌوبیی حذاکثز در ًظز گزفتِ ؽذُ ٍ عبیز هذل ّب ثب 

آى هقبیغِ ؽذًذ.ّوجغتگی ّبی صًتیکی، فٌَتیپی ٍ  هحیغی ثیي 

ففبت ثب تدشیِ چٌذ ففتی ٍ ثز اعبط هٌبعجتزیي هذل ثزای ّز 

ففت ثزآٍرد گزدیذًذ. ٍاریبًظ ّبی هَرد ًیبس ثزای تدشیِ چٌذ 
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حلیل تک ففتی اعتخزاج ؽذُ ٍ ففتی اس ًتبیح تدشیِ ٍ ت

کٍَاریبًظ ّبی هَرد ًیبس ًیش ثب تَخِ ثِ اخشاء ٍاریبًظ ثزآٍرد 

ؽذُ در حبلت تک ففتی ٍ ضزیت ّوجغتگی تقزیجی ثیي ففبت 

تؼییي ؽذ.ففبت تَلیذ هثلی ثِ دٍ فَرت افلی ٍ تزکیجی تدشیِ 

ٍ تحلیل ؽذًذ، ففبت تَلیذ هثل افلی ؽبهل تؼذاد ثزُ هتَلذ ؽذُ 

ّز سایؼ هیؼ ٍ تؼذاد ثزُ ؽیزگیزی ؽذُ در ّز سایؼ هیؼ در 

هی ثبؽٌذ کِ دارای تَسیغ ًبپیَعتِ ّغتٌذ.ففبت تَلیذ هثل 

تزکیجی ؽبهل کل ٍسى تَلذ ثِ اسای ّز هیؼ هَرد آهیشػ ٍ کل 

ٍسى ؽیزگیزی ثِ اسای ّز هیؼ هَرد آهیشػ هی ثبؽذ کِ دارای 

بت ثزای ففبت تدشیِ ٍاریبًظ حذاقل هزثؼتَسیغ پیَعتِ اعت.

( ًزم افشار  GLMتَلیذ هثلی ثب اعتفبدُ اس هذل خغی ػوَهی )

SAS  ثِ هٌظَر ؽٌبعبیی اثز ػَاهل ثبثت هَثز ثز ففبت تَلیذ

هذل آهبری هَرد  اًدبم ؽذ. هثلی ٍ هٌظَر کزدى آًْب در هذل

(، عي هبدر 1372-1386اعتفبدُ ؽبهل اثزات ثبثت عبل آهیشػ )

)ًز ٍ هبدُ( ثَد.هتغیز کوکی تؼذاد رٍس عبلگی( ٍ خٌظ ثزُ  7-2)

 ؽیزخَارگی ثزُ ّب ًیش ثزای کل ٍسى ؽیزگیزی اعتفبدُ ؽذ.

 هذل هَرد اعتفبدُ در تدشیِ تک ففتی ثِ فَرت سیز  هی ثبؽذ.
y=Xb+Za+Wpe+e

 ٍاریبًظ اثزثزدار ػالٍُ ثز  ثب اعتفبدُ اس ایي هذل

 ًیش هحبعجِ هی ؽَد. (pe)اثزات هحیغی دائن  ،(a)افشایؾی هغتقین

 هذل چٌذ ففتی اعتفبدُ ؽذُ ثِ فَرت سیز  هی ثبؽذ.

y i=Xi bi+Zi ai+Wi pei+ei 

 تکزار پذیزی ثب اعتفبدُ اس فزهَل سیز هحبعجِ ؽذ.

p

pea
r

2

22



 


ارسػ افالحی حیَاًبت ثزای ففبت هختلف ثب اعتفبدُ اسثْتزیي 

( ثذعت آهذ.ثزای ثزآٍرد رًٍذ   BLUPپیؼ ثیٌی ًب اریت خغی)

فٌَتیپی ٍ صًتیکی ففبت ضزیت تبثؼیت هیبًگیي فٌَتیپی ٍ هیبًگیي 

ارسػ افالحی پیؼ ثیٌی ؽذُ حیَاًبت ثز عبل تَلذ هحبعجِ 

ؽذ.ثزای ثزآٍرد رًٍذ هحیغی ففبت هَرد ثزرعی، هیبًگیي کل 

خوؼیت ٍ ارسػ افالحی ّز حیَاى اس هیبًگیي فٌَتیپی آى حیَاى 

گزدیذ ٍ ضزیت تبثؼیت هیبًگیي هحیغی در ّز عبل ًغجت ثِ  کغز

 عبل تَلذ ثِ ػٌَاى رًٍذ هحیغی هحبعجِ گزدیذ.

 

ًتایج ٍ بحث     

رؽاذ   ، هیبًگیي، اًحزاف هؼیبر، حذاقل ٍ حذاکثزففبت دادُ تؼذاد

، هیبًگیي، دادُ ارائِ ؽذُ اعت.تؼذاد 1در خذٍل ٍ ٍسى پؾن عبلیبًِ

. در ارائاِ ؽاذُ اعات    2در خذٍل  هثلی تَلیذاًحزاف هؼیبرففبت 

هتَلذ ؽذُ سًذُ ثِ اساء ّز هیؼ هَرد آهیشػ ایي خذٍل تؼذاد ثزُ

( ٍ تؼذاد ثزُ اس ؽیز گزفتِ ؽذُ ثِ اساء  2یب  1،0در یک عبل هؼیي )

( ثاِ ػٌاَاى    2یاب    1،0ّز هیؼ هَرد آهیاشػ در یاک عابل هؼایي)   

   َ لاذ ؽاذُ ٍ اس   ففبت تَلیذ هثل افلی ٍ هیبًگیي ٍسى ثازُ ّابی هت

ؽیز گزفتِ ؽذُ ّز هیؼ تحت آهیشػ ثِ ػٌَاى ففبت تَلیذ هثال   

 تزکیجی آٍردُ ؽذُ اًذ.

 

 آهار تَصیفی صفات رضذ ٍ ٍسى پطن سالیاًِ-1جذٍل 

 )کیلَگزم(FW کیلَگزم(W12) )کیلَگزم(W9 )کیلَگزم( W6 )کیلَگزم(W3 )کیلَگزم(BW ففبت

 1090 1052 1380 1890 2312 2614 تؼذاد کل دادُ

 65/0 95/23 42/25 25/24 52/20 28/3 هیبًگیي

 24/0 79/5 65/6 89/4 26/5 49/0 اًحزاف هؼیبر

 17/0 50/12 00/10 00/13 20/7 60/1 حذاقل

 21/1 50/47 00/52 50/42 00/36 80/4 حذاکثز

BW         ،ٍسى تَلذ:W3  ،ٍسى عِ هبّگی :W6 ،ٍسى ؽؼ هبّگی :W9 ،ٍسى ًِ هبّگی :W12 ، ٍسى دٍاسدُ هبّگی :FWًٍِسى پؾن عبلیب : 
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 تَلیذ هثلآهار تَصیفی صفات -2جذٍل 

 )رٍس(AFL )کیلَگزم( TLWW )کیلَگزم(TLWB )راط(LSW )راط(LSB ففبت

 860 1930 2110 2014 2115 تؼذاد کل دادُ

 61/532 52/20 29/3 95/0 05/1 هیبًگیي

 20/90 65/6 89/2 45/0 49/0 اًحزاف هؼیبر
LSB               :تؼذاد ثزُ در ّز سایؼ هیؼ،LSW  :تؼذاد ثزُ اس ؽیز گزفتِ ؽذُ ّزهیؼ ،TLWB :کل ٍسى ؽیز گیزی ثزُ ّبی ّز هیؼ تحتأهیشػ، 

                 TLWW :کل ٍسى ؽیز گیزی ثزُ ّبی ّز هیؼ تحتأهیشػ  ،AFL :عي اٍلیي سایؼ 

 

خقَفایبت رؽاذ ٍ ٍسى    هیبًگیي حذاقل هزثؼبت ٍ خغابی هؼیابر   

ثاز    ٍ عابل  تابثیز خاٌظ   آٍردُ ؽذُ اعت.  3در خذٍل  پؾن عبلیبًِ

هؼٌاای دار ٍ ٍسى پؾاان عاابلیبًِ هااَرد هغبلؼااِ  رؽااذ ّوااِ فاافبت

  (.>p 01/0)ثَد

هؼٌای دار ثاِ   اثز ًَع تَلذثزای ففبت ٍسى تَلذ ٍ ٍسى عِ هبّگی 

اثزعي هبدر ثازای فافبت ٍسى تَلاذ ٍٍسى   (. >p 01/0)دعت آهذ

 دارهؼٌای ( >05/0p)ٍسى ؽؼ هابّگی   ( ٍ >01/0p)عِ هبّگی 

  ثَد.

 

 خصَصیات رضذ ٍ ٍسى پطن سالیاًِ هیاًگیي حذاقل هزبعات ٍ خطاي هعیار-3جذٍل 

 ففبت

 ػَاهل ثبثت
BW 

 کیلَگزم( W12 )کیلَگزم( W9 )کیلَگزم( W6 )کیلَگزم( W3 )کیلَگزم(
FW 

 )کیلَگزم(

 65/0 ± 01/0 95/23 ±21/0 42/25 ±23/0 25/24 ± 14/0 52/20 ± 12/0 28/3± 02/0 کل

 ** ** ** ** ** ** خٌظ:

 a 41/3 16/0 ±a 75/21 17/0 ±a 76/24 27/0 ±a82/27 27/0 ±a34/28 01/0 ±a 73/0± 01/0 ًز

 b15/3 14/0 ±b 29/19 17/0 ±b74/23 24/0 ±b01/23 19/0 ±b10/21 01/0 ±b57/0± 01/0هبدُ

nsns nsns ** ** تیپ تَلذ:

 - - - - a 81/3 11/0 ±a 09/22±01/0 یک قلَ

 - - - - b 75/2 42/0 ±b 95/18± 05/0 دٍ قلَ

 ns ns * * ** ** عي هبدر)عبل(
 ** ** ** ** ** ** عبل تَلذ

 .در ّز عتَى تفبٍت هیبًگیي ففبت دارای ػالهت هؾبثِ هؼٌی دار ًیغت       

 

هیبًگیي حذاقل هزثؼبت ٍ خغبی هؼیبرففبت تَلیذ هثل در خاذٍل   

آٍردُ ؽذُ اعت. اثز عي هبدر)عي هیؼ( ثزای ّوِ ففبت هَرد  4

>p/01هؼٌی دار ثَد) هغبلؼِ ثِ خش عي اٍلیي سایؼ کبهال 0  .) 

اختالف ثیي رفتبر هبدری ٍ ًحَُ هزاقجت اس ثزُ ّب در عٌیي هختلف 

هیؼ هی تَاًذ دلیل ثز هؼٌی دار ؽذى ایي اثز ثبؽذ.اثز عبل آهیشػ 

ثزای ّوِ ففبت هَرد هغبلؼِ ثِ خاش عاي اٍلایي سایاؼ هؼٌای دار   

 (.>p 01/0ؽذ)

ایي اهز هیتَاًاذ ثاِ دلیال تابثیز ؽازایظ هختلاف هحیغای ٍ آة ٍ         

ّاااَایی ثبؽاااذ.اثز خاااٌظ ثااازُ ًیشثااازای فااافبت کااال ٍسى تَلاااذ ٍ اس   

 (.>p 01/0ؽیزگیزی ثِ اساء ّز هیؼ هَرد آهیشػ هؼٌی دار ثذعت آهذ)
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 َلیذ هثلصفات تهیاًگیي حذاقل هزبعات ٍ خطاي هعیار -4جذٍل

 ففبت

 ػَاهل ثبثت
LSB )راط( LSW )راط( TLWB )کیلَگزم( TLWW )کیلَگزم( 

AFL 
 )رٍس(

 61/532 52/20± 10/0 29/3± 01/0 95/0± 01/0 05/1± 01/0 کل

 ns ٭٭ ٭٭ nsns خٌظ
 - a 43/3 16/0 ±a 75/21± 01/0 - - ًز

 - b15/3 14/0 ±b 29/19± 01/0 - - هبدُ

 ns ٭٭ ٭٭ ns ns عي هبدر
 ns ٭٭ ٭٭ ٭٭ ٭٭ عبل آهیشػ

 .در ّز عتَى تفبٍت هیبًگیي ففبت دارای ػالهت هؾبثِ هؼٌی دار ًیغت                   

 

ثزآٍرد هَلفِ ّبی ٍاریبًظ ٍ پبراهتزّبی صًتیکی حبفل اس تدشیِ 

دادُ ًؾبى   5تک ففتی ثز اعبط هٌبعت تزیي هذل در خذٍل 

ؽذُ اعت. ّوبًغَر کِ هؾبّذُ هی ؽَد، هقذار ضزیت ٍراثت 

پذیزی هغتقین ٍسى تَلذ پبییي ثزآٍرد ؽذُ اعت. ایي ضزیت تب 

عي ؽؼ هبّگی افشایؼ ًؾبى هی دّذ. هؼوَال هیشاى ٍراثت 

پذیزی ثب افشایؼ عي اس تَلذ تب ؽیز گیزی ٍ ٍسى ّبی ثؼذی 

یت ٍراثت پذیزی ( هقذار ضزFogarty,1995افشایؼ هی یبثذ )

ثذعت  24/0ٍ  04/0هغتقین ٍ هبدری در هَرد ٍسى تَلذ ثِ تزتیت 

آهذ کِ اس هقبدیز گشارػ ؽذُ در پضٍّؼ ّبًفَرد ٍ 

( کوتز هی ثبؽذ.  1383( ٍ ٍعي خَاُ ٍ ّوکبراى )2006ّوکبراى)

در هَرد ٍسى ّبی عِ هبّگی ، ؽؼ هبّگی ٍ ًِ هبّگی ٍراثت 

ًٍیش  ًغجت ٍاریبًظ  03/0ٍ  32/0، 27/0پذیزی هغتقین ثِ تزتیت 

ًبؽی اس اثز هحیغی دائن هبدری ثِ ٍاریبًظ فٌَتیپی ثِ تزتیت 

ثذعت آهذ. هیشاى ٍراثت پذیزی ٍسى  09/0ٍ  09/0،  13/0هؼبدل 

ًِ هبّگی ثِ ؽذت کبّؼ یبفتِ اعت، ایي اهزهی تَاًذ ثِ دلیل 

 پؾت عز گذاؽتي یک دٍرُ فقز غذایی تَعظ حیَاى ثبؽذ. ٍراثت

( پذیزی ٍسى ًِ هبّگی در حذٍد گشارػ هیزایی آؽتیبًی)2008

قزار دارد.  در هَرد ٍسى دٍاسدُ هبّگی هقذار ٍراثت پذیزی 

ثزآٍرد ؽذ کِ ثب ًتبیح ثحزیٌی ثْشادی ٍ ّوکبراى  15/0هغتقین 

( هغبثقت دارد. ثزای ٍسى پؾن عبلیبًِ هقذار ٍراثت پذیزی 2006)

( ّبًفَرد ٍ ّوکبراى)2006ثذعت آهذ کِ اس گشارػ  15/0

خیلی کوتز هی ثبؽذ ٍ ثب ًتبیح خؼفزیبى،کبرگز ٍ هختبری 

( هغبثقت دارد .تفبٍت ّبی هَخَد در ٍ 2008 1378،1385)

ًتبیح احتوبال ثِ خبعز رٍػ ّبی هتفبٍت تدشیِ ،تفبٍت در حدن 

 اعالػبت ٍ تؼذاد ففبت هی ثبؽذ.

 

 بزآٍرد پاراهتز ّاي صًتیکی حاصل اس تجشیِ تک صفتی-5جذٍل

 هذل ففبت
a

2 m
2 c

2 e
2 p

2 ESdh .2  ESmh .2  ESc .2  
BW( )24/0 ± 03/0 04/0 ± 04/0 182/0 13/0 - 044/0 008/0 3 کیلَگزم - 

W3 )13/0 ± 05/0 - 27/0 ± 02/0 50/9 68/5 23/1 - 59/2 2 )کیلَگزم 

W6 )09/0 ± 03/0 - 32/0 ±08/0 43/12 25/7 19/1 - 99/3 2 )کیلَگزم 

W9 )09/0 ± 04/0 - 03/0 ± 03/0 21/16 14/14 56/1 - 51/0 2 )کیلَگزم 

W12 )15/0 ± 05/0 30/8 05/7 - - 25/1 1 )کیلَگزم - - 

FW )15/0 ± 07/0 52/0 44/0 - - 08/0 1 )کیلَگزم - - 

a
2هغتقین : ٍاریبًظ صًتیکی افشایؾی  ،m

2 صًتیکی افشایؾی هبدری: ٍاریبًظ  ،c
2 ٍاریبًظ هحیغی دائن هبدری :e

2   ، ٍُاریبًظ ثابقی هبًاذ :p
2   ، ٍاریابًظ فٌاَتیپی :dh2    ضازیت :

 دائن هبدری ثِ ٍاریبًظ فٌَتیپیًغجت ٍاریبًظ هحیغی :  2cٍ ضزیت ٍراثت پذیزی هبدری:  mh2، هغتقین ٍراثت پذیزی
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هؾبّذُ هی ؽَد، ٍراثت پذیزی ففبت  6ّوبًغَر کِ در خذٍل 

ٍسى تَلذ، ٍسى عِ هبّگی، ٍسى ؽؼ هبّگی، ٍسى ًِ هبّگی، 

، 49/0، 57/0، 23/0ثِ  ٍسى پؾن عبلیبًٍِسى دٍاسدُ هبّگی ٍ 

یي هقبدیز اس هقبدیز ثِ دعت ثِ دعت آهذ.ا 59/0ٍ  36/0،  29/0

آهذُ در تدشیِ تک ففتی ثزای توبهی ففبت ثیؾتزهی 

ًؾبى دادُ ؽذُ اعت ٍ ثز اعبط   6ّوبًغَر کِ در خذٍل ثبؽذ.

اًتظبر هیشاى ّوجغتگی صًتیکی افشایؾی ثیي ٍسى ثذى در یک عي 

خبؿ ثب ٍسى ّبی ثذى در عبیز عٌیي، هؼوَال ثب فبفلِ گزفتي اس 

 ثذ.آى کبّؼ هی یب

ّوجغتگی ّبی صًتیکی ثبال ٍ هثجت تخویي سدُ ؽذُ در ایي هغبلؼِ 

اعت، کِ ایي اهز هی تَاًذ ثِ دلیل ٍخَد صى ّبی هؾتزک ثزای 

 ٍسى ّبی هختلف ثبؽذ. 

ّوجغتگی ّبی فٌَتیپی ّن خْت ثاب ّوجغاتگی ّابی صًتیکای های   

ثبؽٌذ کِ ایي اهز هی تَاًذ در اًتخبة هفیذ ثبؽذ ٍاگز ثاب تَخاِ ثاِ   

فٌَتیپ حیَاى اًتخبة اًدبم ؽَد پبعخ هٌبعجی دارد. ثب تَخِ ثِ ثبال 

ثَدى ّوجغتگی ّبی صًتیکی ثزآٍرد ؽذُ، اًتخبة ثزای ّاز کاذام   

چَى اس ایااي فاافبت ثبػااد ثْجااَد در عاابیز فاافبت خَاّااذ ؽااذ.   

ّوجغتگی صًتیکی ثیي اغلت ففبت ٍسى ثاذى سیابد تاب ثغایبر سیابد   

ثاذى در یاک عاي خابؿ    ثزآٍرد ؽذ، در فَرتی کاِ ثازای ٍسى   

اًتخبة اًدبم ؽاَد، ٍسى ثاذى در عابیز عاٌیي ًیاش اس عزیاق پبعاخ        

ّوجغتِ تغییاز     های کٌاذ کاِ هوکاي اعات هٌبعات یاب فافزی ٍ          

( ًیااش ّوجغااتگی ثاایي فاافبت ٍسى تَلااذ، ٍسى   2005ّوکاابراى)

ؽیزگیزی ٍ ٍسى پؾن عبلیبًِ را تقزیجب هؾبثِ ثب ایاي ًتابیح گاشارػ   

 .کزدًذ
 

 رضذ ٍ ٍسى پطن سالیاًِ صفات بیي )قطز پاییي(ٍفٌَتیپی)قطز باالي(صًتیکی ّوبستگیْايٍراثت پذیزي)قطز(، بزآٍرد -6جذٍل

FWW12W9W6W3BWففت 

23/0 

(29/0) 

87/0 

(05/0) 

95/0 

(07/0) 

97/0 

(08/0) 

97/0 

(06/0) 
23/0 

(06/0) BW

27/0 

(28/0) 

93/0 

(07/0) 

99/0 

(06/0) 

98/0 

(06/0) 
57/0 

(07/0) 

44/0 

(05/0) 
W3

35/0 

(28/0) 

91/0 

(04/0) 

98/0 

(06/0) 
49/0 

(05/0) 

68/0 

(05/0) 

36/0 

(07/0) 
W6

36/0 

(25/0) 

96/0 

(08/0) 
29/0 

(03/0) 

57/0 

(06/0) 

55/0 

(06/0) 

27/0 

(08/0) 
W9

35/0 

(27/0) 
36/0 

(05/0) 

83/0 

(06/0) 

55/0 

(07/0) 

55/0 

(09/0) 

27/0 

(07/0) 
W12

59/0 

(11/0) 

42/0 

(19/0) 

44/0 

(15/0) 

44/0 

(16/0) 

25/0 

(15/0) 

24/0 

(12/0) 
FW

 اػذاد داخل پزاًتش خغبی هؼیبر ثزآٍردّب ّغتٌذ.              

 

هؾبّذُ های ؽاَد ٍراثات پاذیزی ثذعات   7ّوبًغَر کِ در خذٍل

تؼاذاد ثازُ هتَلاذ ؽاذُ   آهذُ حبفل اس تدشیِ تاک فافتی ثازای    

،کل  درّزسایؼ هیؼ ، تؼذاد ثزُ ؽیزگیزی ؽذُ درّزسایؼ هیؼ

ٍسى تَلذ ثِ اسای ّزهیؼ هَردآهیشػ،کل ٍسى ؽیزگیزی ثِ اسای 

،  03/0، 01/0ٍعي اٍلایي سایاؼ ثاِ تزتیات     هَردآهیشػّزهیؼ 

ٍراثاات پااذیزی تؼااذاد ثاازُ  ثاازآٍرد گزدیااذ. 04/0ٍ  18/0،  06/0

( ٍ پبییي تاز   هتَلذ ؽذُ در حذٍد گشارػ اکیش ٍ ّوکبراى)2005

( ،ففزی اس هقذار گشارػ ؽذُ تَعظ ّبًفَرد ٍ ّوکبراى)2005

هی ثبؽذ. در ( 2008( ٍ ٍعي خَاُ ٍ ّوکبراى)2005ٍ ّوکبراى)

هَرد تؼذاد  ثزُ هتَلذ ؽذُ اس ّز هیؼ ثِ دلیل ٍراثت پذیزی پبییي 
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اس عزیق اًتخبة، ثْجَد قبثل هالحظِ ای ایدبد ًخَاّذ ؽذ. ٍراثت 

پذیزی تؼذادثزُ اس ؽیز گزفتِ ؽذُ در حاذٍد گاشارػ ّابًفَرد  ٍ   

( ٍ پبییي تز اس هقذار گاشارػ ؽاذُ تَعاظ ٍعاي   2005ّوکبراى)

( هی ثبؽذ. ٍراثت پذیزی ثزآٍرد ؽذُ در اى)2008خَاُ ٍ ّوکبر

ایي هغبلؼِ در هَردکل ٍسى ؽیزگیزی ثبالتز اس کل ٍسى تَلذ های   

ثبؽذ در ًتیدِ اًتخبة ثز اعبط کل ٍسى ؽیز گیزی هَثز تاز ٍاقاغ   

( ٍراثات پاذیزی ثابالتزی   2008هی ؽَد. ٍعي خَاُ ٍ ّوکبراى)

ثزای کل ٍسى تَلذ ٍ هقذار پبییي تازی ثازای کال ٍسى ؽایزگیزی   

 ًغجت ٍاریبًظ هحیغی دائوی ثِ ٍاریبًظ فٌَتیپیگشارػ کزدًذ. 

تؼذاد ثزُ هتَلذ ؽذُ درّازسایؼ هایؼ ٍ تؼاذاد   ثذعت آهذُ ثزای 

،کاال ٍسى تَلااذ ثااِ اسای  ثاازُ ؽاایزگیزی ؽااذُ درّاازسایؼ هاایؼ 

کااال ٍسى ؽااایزگیزی ثاااِ اسای ّااازهیؼ   ّااازهیؼ هَردآهیشػ،

،  03/0،  07/0، 07/0ٍ عي اٍلایي سایاؼ ثاِ تزتیات     هَردآهیشػ

 (2008ٍعااي خااَاُ ٍ ّوکاابراى) ثاازآٍرد گزدیااذ.001/0ٍ  05/0

ثذعات آهاذُ    ًغجت ٍاریبًظ هحیغی دائوی ثاِ ٍاریابًظ فٌاَتیپی   

گاشارػ    07/0ٍ  08/0،  03/0،  06/0ثزای ایي ففبت را ثِ تزتیت 

( ثزای ففبت تؼذاد ثازُ هتَلاذ   2006ًفَرد ٍ ّوکبراى)کزدًذ.ّب

 04/0ٍ  01/0ؽذُ ٍ اس ؽیز گیازی ؽاذُ ایاي پابراهتز را ثاِ تزتیات   

گشارػ کزدًذ. در ایي هغبلؼِ هقذار تکازار پاذیزی ثذعات آهاذُ   

ثزای ففبت ثبالتز اس ٍراثت پذیزی ثذعت آهذُ ثزای ففبت های   

ِ خقَؿ در هَرد ثبؽذ. ثٌبثزایي فحت اًتخبة ثزای ایي ففبت ث

کل ٍسى ؽیز گیزی در اٍلیي سایؼ در حذ هتَعظ هی ثبؽذ.تکزار 

پذیزی ثذعت آهذُ در هَرد تؼذاد ثزُ اس ؽیز گزفتِ ؽذُ در حذٍد 

( ٍ اکیااااش ٍ   2008گشارؽاااابت ٍعااااي خااااَاُ ٍ ّوکاااابراى)   

(هی ثبؽذ.تکزار پاذیزی گاشارػ ؽاذُ در هاَرد   2005ّوکبراى)

تَعااظ ٍعااي خااَاُ ٍ    تؼااذاد ثاازُ هتَلااذ ؽااذُ ٍ کاال ٍسى تَلااذ   

( ثبالتز اس ًتبیح ثذعت آهاذُ در ایاي هغبلؼاِ های   2008ّوکبراى)

ثبؽذ. هقذار تکزار پذیزی ففت کل ٍسى ؽیز گیزی ثزُ ّابی ّاز   

هاایؼ گااشارػ ؽااذُ در ایااي هغبلؼااِ ثاابالتز اس گشارؽاابت اکیااش ٍ   

(  هاای ثبؽااذ.ٍ ٍعااي خااَاُ ٍ ّوکاابرى) 2008 (2005)ّوکاابراى

 

 ّاي صًتیکی حاصل اس تجشیِ تک صفتیبزآٍرد پاراهتز -7جذٍل

 ففبت
a

2 pe
2 e

2 p
2 ESdh .2  ESpe .2  r 

LSB )08/0 07/0 ± 01/0 01/0 ± 01/0 02/34 14/31 48/2 37/0 )راط 

LSW )10/0 07/0 ± 02/0 03/0 ± 02/0 95/8 97/7 65/0 33/0 )راط 

TLWB )09/0 03/0 ± 04/0 06/0 ± 03/0 42/0 38/0 01/0 02/0 )کیلَگزم 
TLWW 
 )کیلَگزم(

87/2 79/0 22/12 94/15 03/0 ± 18/0 02/0 ± 05/0 23/0 

AFL )04/0 ± 01/0 20/5161 82/4930 ---- 38/230 )رٍس ------ ----- 

a
2 ، ٍاریبًظ صًتیکی افشایؾی :pe

2 ، ٍاریبًظ هحیغی دائوی :e
2 ، ٍُاریبًظ ثبقی هبًذ :p

2، ٍاریبًظ فٌَتیپی : 

                dh2  ،2: ضزیت ٍراثت پذیزیpe  ٍ ًغجت ٍاریبًظ هحیغی دائوی ثِ ٍاریبًظ فٌَتیپی :r ضزیت تکزار پذیزی :. 

 

تؼذاد ثزُ هتَلذ ؽذُ ّوجغتگی ّبی صًتیکی ٍ فٌَتیپی ثیي ففبت 

درّزسایؼ هیؼ،تؼذادثزُ ؽایزگیزی ؽاذُ درّازسایؼ هیؼ،کال   

ٍسى ؽایزگیزی ثاِ   ،کال    ٍسى تَلذ ثاِ اسای ّازهیؼ هاَردآهیشػ   

ًؾابى    8در خاذٍل    عاي اٍلایي سایاؼ   ٍ اسای ّزهیؼ هَردآهیشػ

دادُ ؽذُ اعت. ّوجغتگی صًتیکی ثیي ففبت هغبلؼِ ؽذُ هثجات ٍ    

( ًیش ّوجغتگی صًتیکی ثیي ثبال هی ثبؽذ. ساًگ ٍ ّوکبراى)2009

کزدًاذ. ّوجغاتگی   ففبت هَرد ثزرعای را هثجات ٍ ثابال گاشارػ   

صًتیکی ثیي ففبت ثبالتز اس ّوجغتگی فٌَتیپی ثیي ففبت هی ثبؽذ 

( ، ٍعاااي خاااَاُ ٍ   در گشارؽااابت فااافزی ٍ ّوکااابراى) 2005

( ًیاش چٌایي ًتابیدی   2006( ٍ هبکغب ٍ ّوکبراى)2008ّوکبراى)

ثذعت آهذُ اعت. تؼذاد ثزُ هتَلذ ؽذُ ّوجغتگی هثجت ٍ ثبالیی ثب 

زی دارد، ثب تَخِ ثاِ ایاي اهاز ٍ ٍراثات   کل ٍسى تَلذ ٍ اس ؽیز گی
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پذیزی پبییي ففت تؼذاد ثزُ هتَلذ ؽذُ پیؾٌْبد هی گزدد اًتخبة 

ثزای ثْجَد ففت تؼذاد ثزُ هتَلذ ؽاذُ اس عزیاق اًتخابة ثاز رٍی    

دٍ فافت کال ٍسى تَلاذ ٍ اس ؽااایز گیازی اًدابم ؽَد.ّوجغاااتگی   

ػد تابثیز   صًتیکی هثجت ٍ ثبال ثیي کل ٍسى تَلذ ٍ اس ؽیز گیزی، ثب

صًْبی هغئَل ٍسى ثبالتز ثزُ ّاب در سهابى تَلاذ، اس عزیاق تؼاذاد ٍ   

ٍسى ثزُ ّب، ثز رٍی تَلیذ ؽایز هابدر ٍ در ًْبیات تَاًابیی هابدری   

هیؾْب اس تَلذ تب اس ؽیز گیزی هی ؽًَذ. ثب تَخِ ثِ ًتبیح ثِ ًظز هی 

رعذ، اًتخبة ثز اعبط کل ٍسى ؽیز گیزی ثزُ ّبی ّز هیؼ، تبثیز 

ی اس ثقیِ ففبت ثز رٍی افالح ػولکازد تَلیاذ هثلای هایؼ   ثیؾتز

 کزهبًی داؽتِ ثبؽذ.

 

 بزرسی هَرد صفات بیي )قطز پاییي(ٍفٌَتیپی)قطز باالي(صًتیکی ّاي ّوبستگیٍراثت پذیزي)قطز(، بزآٍرد-8جذٍل 

AFL TLWW TLWB LSW LSB ففت 

20/0 

(11/0) 

99/0 

(08/0) 

82/0 

(09/0) 

99/0 

(06/0) 

07/0 

(03/0) 
LSB 

24/0 

(10/0) 

41/0 

(07/0) 

14/0 

(08/0) 

06/0 

(05/0) 

17/0 

(09/0) 

LSW

16/0 

(11/0) 

71/0 

(07/0) 

11/0 

(03/0) 

10/0 

(09/0) 

33/0 

(11/0) 

TLWB

18/0 

(13/0) 

15/0 

(04/0) 
58/0 

(05/0) 

15/0 

(09/0) 

24/0 

(08/0) 

TLWW

05/0 

(03/0) 

07/0 

(13/0) 

05/0 

(11/0) 

11/0 

(15/0) 

08/0 

(13/0) 

AFL

 اػذاد داخل پزاًتش خغبی هؼیبر ثزآٍردّب ّغتٌذ.               

ًؾااابى دادُ ؽاااذُ اعااات رًٍاااذ صًتیکااای   9ّوااابًغَر کاااِ در خاااذٍل 

 ففبت رؽذ هثجت ثزآٍرد  ؽذُ اًذ. اگز چِ پیؾزفت صًتیکی قبثال 

( رًٍاذ   تَخْی در خوؼیت دیذُ ًوی ؽَد.گیشا ٍ ّوکبراى)2007

ّبی صًتیکی ثبالتزی در هَرد توبهی ففبت ثِ خش ٍسى ًِ هابّگی   

گشارػ کزدُ اًذ. رًٍذ صًتیکی هثجت در هَرد ٍسى ؽاؼ هابّگی   

( گشارػ ؽذُ اعت. عزگلشایی 2006در هغبلؼِ ؽبت ٍ ّوکبراى)

رًٍاذ ّابی صًتیکای   ( در گَعافٌذ لازی ثختیابری   1383ٍ ادریظ)

فافبت ٍسى تَلاااذ ، ٍسى عاِ هااابّگی ٍ ٍسى ؽاؼ هااابّگی  را ثاااِ   

گزم در عبل گشارػ ًوَدًذ.در هاَرد    6/34ٍ  8/21، 7/12تزتیت 

ٍسى تَلذ، هیشاى ٍراثت پذیزی پبییي ثزآٍرد ؽذُ هی تَاًذ دلیلای   

ثبتَخاِ ثاِ آًکاِ    ثز رًٍذ صًتیکی پبییي در هَرد ایي فافت ثبؽاذ.   

عِ هبّگی دراردیجْؾت هبُ ٍّوشهبى ثبؽزایظ  رکَردثزداری ٍسى

هغبػذ تغذیِ ای، هزتؼی ٍآة ٍّاَایی اًدابم ؽاذُ اعات ثاِ ًظاز                        

هی رعذ ؽزایظ هغابػذ هحیغای ًیشدرثْجَدرًٍاذصًتیکی ٍسى عاِ   

رًٍذ صًتیکی ففبت رؽذ ّوگی اس ًظز  .هبّگی تبثیزگذاؽتِ اعت

فت ٍسى پؾان عابلیبًِ رًٍاذ   در هاَرد فا    آهبری هؼٌی دار ثَدًاذ. 

( 2006صًتیکی هٌفی ثزآٍرد ؽذ کِ ثب گشارػ گیاشا ٍ ّوکابراى)   

اخااتالف دارد. اس ًظااز آهاابری ایااي رًٍااذ هؼٌاای دار ًواای ثبؽااذ.   

رًٍذّبی فٌَتیپی ٍ هحیغی ففبت رؽذ هؼٌای دار ًجَدًاذ. هقابدیز   

ثزآٍرد ؽذُ رًٍذ فٌَتیپی  ٍ هحیغای ًؾابى های دّاذ کاِ ػَاهال   

فٌاااَتیپی را کااابّؼ دادُ اًاااذ. در ؽااازایظ هحیغاای  هحیغااای هقااابدیز

ًبهغااابػذ، هحااایظ صًَتیاااپ حیاااَاى را هحاااذٍد هااای کٌاااذ ٍ پتبًغااایل 

صًتیکی فزد ثزٍس ًوی یبثاذ اس ایاي رٍ پایؼ ثیٌای ارسػ افاالحی   

(. ًَعابى   Rashidi & Akhshi, 2007ٍاقؼی اریت های ؽاَد)   

ّبی عبالًِ کلیِ ففبت در ثزُ ّب هوکاي اعات ًبؽای اس تغییازات   

تقبدفی ؽزایظ آة ٍ َّایی ، عغح تغذیِ ٍ ثْذاؽت ثبؽذ. اس ایي 

رٍ ثبیذ تالػ ؽَد در اخزای ثزًبهاِ ّابی افاالح ًاضادی ؽازایظ   

هحیغی ثْیٌِ ثزای ثزٍس ظزفیت صًتیکی گلِ ّب فزاّن ؽَد تب ثاذیي   

هختابری ٍ   عزیق رًٍذ فٌَتیپی ثب رًٍذ صًتیکی گلاِ ّوغاَ گزدد.)   

 (.1383دریظ عزگلشایی ٍ ا; 1388 ّوکبراى
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 رضذ ٍ ٍسى پطن سالیاًِ)گزم در سال( صفات ، فٌَتیپی ٍ هحیطیبزآٍرد رًٍذّاي صًتیکی - 9جذٍل 

 رًٍذ هحیغی رًٍذ فٌَتیپی رًٍذ صًتیکی ففبت

 -ns 30/18±5/10-  ns 30/17±5/14  02±/30 * ٍسى تَلذ

 -ns30/208±5/253-  ns 1/318±5/333  37125±/41 * هبّگی ٍسى عِ

 -ns20/262±6/124-  ns20/262±6/215  4891±/34 * ٍسى ؽؼ هبّگی

 -ns 40/325±1/327-  ns40/325±1/356  1181±/49 * هبّگی ٍسى ًِ

 -ns30/118±5/464-  ns30/228±5/500  12156±/58 * ٍسى دٍاسدُ هبّگی

 -ns25/25±6/0-  ** 2/112± 415- **21/85  ±241 ٍسى پؾن عبلیبًِ

                 :**01/0 >p     :*05/0 >pns :05/0 <p

تؼذاد  هؾبّذُ هی ؽَد، رًٍذ صًتیکی 10ّوبًغَر کِ در خذٍل 

هٌفی  تؼذاد ثزُ اس ؽیز گزفتِ ؽذُ ّزهیؼٍ  ثزُ در ّز سایؼ هیؼ

ثزآٍرد ؽذُ اعت ٍ اس ًظز آهبری هؼٌی دار ًوی ثبؽٌذ. در هَرد 

ثزآٍرد رًٍذ  کل ٍسى تَلذ ثزُ ّبی ّز هیؼ تحت آهیشػ ففت

صًتیکی هثجت هی ثبؽذ ٍلی اس ًظز آهبری هؼٌی دار ًیغت. هقذار 

هثجت ٍ  کل ٍسى ؽیز گیزی ثزُ ّبی ّز هیؼ رًٍذ صًتیکی ففت

  هؼٌی دار ثزآٍرد ؽذُ اعت.

( رًٍذ صًتیکی ففبت تؼذاد ثزُ هتَلذ ؽذُ چي ٍ ّوکبراى)2003

ثِ اسای ّز هیؼ ٍ تؼذاد ثزُ اس ؽیز گزفتِ ؽذُ را هثجت گشارػ 

کزدًذ، کِ ثب هغبلؼِ حبضز اختالف دارد. ًتبیح ایي تحقیق تقزیجب 

( 1386هؾبثِ ثب ًتبیح حبفل اس تحقیقی ٍعي خَاُ ٍ ّوکبراى)

سایؼ ًیش رًٍذ هٌفی ثزآٍرد ؽذ ٍ ثَد.در هَرد ففبت عي اٍلیي 

اس ًظز آهبری ًیش هؼٌی دار ًجَدًذ. ٍعي خَاُ ٍ ّوکبراى گشارػ 

کزدًذ کِ هیشاى پیؾزفت صًتیکی اس عزیق اًتخبة در داخل ّز 

درفذ هیبًگیي در ّز عبل هتغیزهی  3تب  5/0ًضاد اس حذٍد 

(. هیشاى پیؾزفت صًتیکی حبفل اس ففبت هَرد ثزرعی 1386ثبؽذ)

 درفذ هیبًگیي ثَد. 5/0ایي تحقیق کوتز اس  در

 

 بزآٍرد رًٍذّاي فٌَتیپی ٍ صًتیکی ٍ هحیطی صفات هَرد بزرسی - 10جذٍل 

 رًٍذ هحیغی رًٍذ فٌَتیپی رًٍذ صًتیکی ففبت

LSB )راط(  ns 001/0 -  ns 000/0  ns 001/0 

LSW )راط(  ns000/0 -  010/0٭٭  009/0٭٭ 

TLWB )کیلَگزم(  ns003/0  034/0٭٭  038/0 ٭٭ 

TLWW )399/0 ٭٭  422/0 ٭٭  023/0 ٭  )کیلَگزم 

AFL )رٍس(  ns26/1-  ns 000/0    ns655/0 

                  :**01/0 >p     :*05/0>pns :05/0<p

 

( رًٍذ صًتیکی ففبت در گلاِ ّابی    1383ٍعي خَاُ ٍ ّوکبراى )

افالحی هَخَد در ایغتگبُ ّبی افالح ًضاد گَعفٌذ در کؾَر را 

کن ٍ ثؼضب هٌفی گشارػ ًوَد ٍ دالیل ػوذُ ػذم پیؾزفت صًتیکی 

هَرد اًتظبر را ثِ ػاَاهلی ًظیاز هؾاخـ ًجاَدى اّاذاف افاالحی   

بدُ اس هؼیبر اًتخبة هٌبعات ،   ثزای ًضادّبی هَرد ثزرعی، ػذم اعتف

ػذم اعتفبدُ اس هذل ّبی حیَاًی هٌبعات ثازای پایؼ ثیٌای ارسػ   

ّبی  افالحی حیَاًبت ٍ ارسیبثی آًْاب، کان ثاَدى دقات رکاَرد   

گیزی اس ففبت تَلیذی ٍ ثجت ؽدزُ ٍ ّوچٌیي اخزا ًؾذى کبهل 

ثزًبهِ ّبی پیؼ ثیٌی ؽذُ در گلِ ّبی افالحی ًغاجت دادًاذ. ثاِ   

رعذ ًَعبًبت هذیزیتی ٍ هحیغی ًیاش ػبهال ثشرگای اعات   ًظز هی 

 کِ هبًغ اس پیؾزفت صًتیکی در حذ هَرد اًتظبر ؽذُ اعت.
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