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 چکیذٌ       

َبی َذف اص ایه تحقیق، بشآيسد پبسامتشَبی طوتیکی ي سيوذ طوتیکی صفبت تًلیذی گبيَبی َلـتبیه حبصل اص اػپشم

سأع گبي  13601سيص صفبت تًلیذی مشبًط بٍ ديسٌ ايل ؿیشدَی  305ياسداتی اػت. دس ایه تحقیق اص سکًسدَبی 

 218تًػظ مشکض اصالح وظاد دام کـًس اص  1379-1392َبی َب عی ػبلَلـتبیه اػتبن فبسع اػتفبدٌ ؿذ. ایه دادٌ

مبٌ صایؾ ( ي ػه صایؾ بٍ ػىًان متغیش  -اوذ. بشای بشسػی اثشات ثببت ) اثش گلٍ، وًع اػپشم، ػبلگلٍ جمغ آيسی ؿذٌ

اػتفبدٌ ؿذ. اجضای ياسیبوغ ي کًياسیبوغ فىًتیپی ي طوتیکی صفبت تًلیذ  SAS, 9.1وشم افضاس  GLMکمکی اص سيؽ 

ومبیی محذيد ؿذٌ ي مذل حیًاوی تک صفتی ي دي دسصذ چشبی ي دسصذ پشيتئیه بب اػتفبدٌ اص سيؽ دسػت ؿیش،

پزیشی تًلیذ ؿیش، دسصذ چشبی ي دسصذ پشيتئیه بٍ تشتیب بشآيسد ؿذوذ. يساثت Wombatصفتی بب وشم افضاس 

دسصذ چشبی ؿیش، تًلیذ  -لیذ ؿیشبشآيسد ؿذوذ. َمبؼتگی طوتیکی بیه تً 52/0±021/0  ي 01/0±46/0، 007/0±23/0

بشآيسد  16/0±001/0ي  -42/0±017/0، -30/0±021/0دسصذ پشيتئیه بٍ تشتیب  -دسصذ پشيتئیه ي دسصذ چشبی -ؿیش

ؿذوذ. دس مقبیؼٍ سيوذ طوتیکی )کیلًگشم دس ػبل( صفبت تًلیذ ؿیش، دسصذ چشبی ي دسصذ پشيتئیه بیه دختشان حبصل 

(. بیـتشیه میبوگیه اسصؽ اصالحی  p<05/0داسی مالحظٍ ؿذ )اوی ي کبوبدایی اختالف مؼىیَبی آمشیکبیی، ایشاص اػپشم

َبی آمشیکبیی، َبی ياسداتی بٍ تشتیب مشبًط بٍ اػپشمبشای صفبت تًلیذ ؿیش، دسصذ چشبی ي دسصذ پشيتئیه اػپشم

ی ایشاوی بشآيسد ؿذوذ. َبکبوبدایی ي کمتشیه میبوگیه اسصؽ اصالحی بشای صفبت رکش ؿذٌ مشبًط بٍ اػپشم

 اوذ بب ؿشایظ اقلیمی اػتبن فبسع ػبصگبس ؿذٌ ي ػملکشد خًبی داؿتٍ ببؿىذ.َبی آمشیکبیی تًاوؼتٍاػپشم



  

 

 

 

 

 مقذمٍ      

فوَهبً ّذف اس اخزای یک ثزًبهِ اصالح ًضاد دام ایي اعت کِ 

عغح صًتیکی خبهقِ ثزای یک یب چٌذ صفت هَرد ًؾز افشایؼ 

بهقِ ًضاد در خثذیي تزتیت در صَرتی کِ یک ثزًبهِ اصالح یبثذ.

در حبل اخزا ثبؽذ، هقوَالً ایي توبیل ٍ گزایؼ ٍخَد دارد کِ ثب 

ثزآٍرد پیؾزفت )رًٍذ( صًتیکی حبصل در ایي ثبسُ سهبًی، هیشاى 

) ٍافؼ سیبى در اخزای ثزًبهِ اصالحی ارسیبثی گزدد عَد ٍ

ّبی  ّبی ثْجَد ثزًبهِ یکی اس راُ (. 1391تزؽیشی ٍ ّوکبراى، 

ثبؽذ  رًٍذّبی فٌَتیپی، صًتیکی ٍ هحیغی هی اصالحی آًبلیش

(Vanli et al, 2005 .) ِثخؾی اس تغییز در هیبًگیي صفبت ک

ّبی هتَالی ثبؽذ  حیَاًبت در عبل اصالحیًبؽی اس تغییز در ارسػ 

(. Strabel and Jamrozik, 2006) را رًٍذ صًتیکی ًبهٌذ

ّبی  زحتزیي عبسُ ارسیبثی ثبسدّی ع ثزآٍرد رًٍذ صًتیکی، هْن

ّبی اصالح ًضادی هختلف  اصالح ًضادی اعت ٍ همبیغِ هذیزیت

ّب  (. اکثز کؾَرHanford et al, 2003کٌذ ) را اهکبى پذیز هی

ّبی خَد، الذام ثِ ٍارد کزدى  ثِ هٌؾَر ثْجَد صفبت تَلیذی دام

اًذ. یکی  ّبی ًز دارای ارسػ اصالحی ثبال ًوَدُ اعپزم هٌدوذ گبٍ

در اًتخبة اعپزم همذار ؽزفیت صًتیکی لبثل  اس هَارد لبثل تَخِ

(. ارسػ Fink, 2008اًتمبل اس عزیك گبٍ ًز ثِ ًتبج اعت )

ّب در  ّبی ًز خبرخی ثز هجٌبی فولکزد ًتبج آى اصالحی گبٍ

ؽَد. هوکي  ثیٌی هی ؽزایظ هحیغی ٍ اللیوی ّوبى کؾَر پیؼ

ت اعت ایي ؽزایظ ثب ؽزایظ اللیوی هَخَد در هٌبعك دیگز هغبثم

ًذاؽتِ ثبؽذ ٍ ثِ ّویي دلیل، ثیي فولکزد هَرد اًتؾبر ٍ فولکزد 
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The aim of this study was to estimate genetic parameters and genetic trends of production traits in 

Holstein cows derivative of imported sperms in Iran. In order to, 305-days milk production records 

were used of 13601 Holstein cows of Fars province. Data were collected from 218 herds during 

1999 to 2013 by Animal Breeding Center of Iran. Generalized linear model (GLM) procedure of 

SAS 9.1 software was used to analyze of fixed effects (herd, month of calving, year of calving and 

sperm type) and calving age as covariate on production traits. Phenotypic and genetic parameters of 

milk yield, milk fat content (percent) and milk protein content (percent) traits were estimated using 

restricted maximum likelihood by fitting six single and univariate and bivariate animal models by 

Wombat software. Heritability of milk yield, milk fat content (percent) and milk protein content 

(percent) were 0.23±0.007, 0.46±0.01 and 0.52±0.021, respectively. Genetic correlations between 

milk yield- milk fat content (percent), milk yield-milk protein (percent) and milk protein content 

(percent)-milk fat content (percent) were -0.30±0.021, -0.42±0.017 and 0.16±0.001, respectively. 

Results of genetic trends of studied traits showed that there was a significant difference between 

daughters derivative of American, Iranian and Canadian sperms (P<0.05). The highest mean of 

breeding value for milk production, milk fat content (percent) and milk protein content (percent) was 

estimated for American and Canadian sperms and lowest mean of breeding value was obtained for 

Iranian sperms. Results indicated that American sperms adapted and had an appropriate performance 

in climate of Fars province. 
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ّب در ؽزایظ خذیذ اغلت اختالف ٍخَد دارد  ٍالقی ًتبج آى

(Bytyqi et al, 2007 تَلیذ ؽیز هٌجـ اصلی درآهذ هشارؿ .)

ّبی ؽیزی اعت، پظ اس هیشاى تَلیذ ؽیز، چزثی ٍ پزٍتئیي اس  گبٍ

(. Erdogan et al, 2004) ثبؽذ صفبت هْن تزکیجبت ؽیز هی

فَاهل فیشیَلَصیک هؤثز ثز تَلیذ ؽیز ٍ تزکیجبت آى ؽبهل فَاهل 

ی آثغتٌی،  ی ؽیزدّی، هزحلِ صًتیکی ٍ غیز صًتیکی )عي، هزحلِ

ی خؾکی، ٍسى ثذى ٍ....( ٍ فَاهل هحیغی ؽبهل عبل،  عَل دٍرُ

حزارت هحیظ ٍ   ی خغزافیبیی، درخِ فصل سایؼ، گلِ، هٌغمِ

اثز هتمبثل ثیي صًَتیپ ٍ (.1390هٌؼ،  َا اعت )ًیکیرعَثت ّ

ّب اؽبرُ دارد. اگز  هحیظ ثِ تفبٍت حغبعیت هحیغی صًَتیپ

ّبی هتفبٍت تغییز کٌذ، دلیلی ثز  ّب در هحیظ ثٌذی صًَتیپ رتجِ

ّبی هتفبٍت خَاّذ ثَد ) Hammami) تفبٍت ثیبى صى در هحیظ

et al,2008.et al  Sarakul (2011در ثزرعی ،) ُّبی  عبس

هؤثز پیؾزفت صًتیکی گبٍّبی ّلؾتبیي ثزای تَلیذ ؽیز در تبیلٌذ، 

کیلَگزم ٍ  40/1307تب  -78/637ارسػ اصالحی را ثزای ًزّب 

کیلَگزم ثزآٍرد ًوَدًذ ٍ  63/2448تب    -34/601ّب   ثزای هبدُ

 147/1±/89ّب ثِ تزتیت  ّب ٍ هبدُ ّوچٌیي رًٍذ صًتیکی را ثزای ًز

کیلَگزم ثز عبل ثزآٍرد ٍ رًٍذ صًتیکی، فٌَتیپی ٍ  ±044/1/91ٍ 

کیلَگزم ثز عبل  49/93ٍ  42/13،91/106هحیغی را ثِ تزتیت 

(، در ثزآٍرد رًٍذ 2007گشارػ ًوَدًذ. رضَی ٍ ّوکبراى )

صًتیکی صفبت تَلیذی در گبٍّبی ّلؾتبیي اعتبى هزکشی، رًٍذ 

 79/22تیت فٌَتیپی صفبت تَلیذ ؽیز، همذار ٍ درصذ چزثی ثِ تز

درصذ، رًٍذ صًتیکی صفبت ثِ  05/0کیلَگزم ٍ  23/0کیلَگزم، 

درصذ ٍ رًٍذ  -02/0کیلَگزم ٍ  06/0کیلَگزم،  75/3تزتیت 

 21/0کیلَگزم،  79/19هحیغی صفبت هذکَر ًیش ثِ تزتیت 

 درصذ گشارػ ًوَدًذ. 07/0کیلَگزم ٍ 

 گبٍداری صٌقتی 1388کِ اعتبى فبرط دارای  ثب تَخِ ثِ ایي 

ّبی  ّبی صٌقتی اعتبى اس اعپزم ثبؽذ ٍ در ثیؾتز گبٍداری فقبل هی

ّبی  ؽَد ثزای ثزرعی تبثیز اعتفبدُ اس  اعپزم ٍارداتی اعتفبدُ هی

ٍارداتی در ثْجَد تَلیذ ؽیز هغبلقِ رًٍذ صًتیکی صفبت تَلیذی 

ّبی ٍارداتی  ضزٍری   گبٍّبی ّلؾتبیي حبصل اس اعپزم

اخزای ایي تحمیك در ًؾز گزفتِ ؽذُ  فٌَاى ّذف اسثبؽذکِ ثِ هی

 اعت.
 

 َب مًاد سيؽ     

درخِ فزض  27ّبی  اعتبى فبرط در خٌَة هزکشی ایزاى ثیي هذار

الٌْبر گزیٌَیچ لزار گزفتِ اعت.  ؽزلی اس ًصف  درخِ 50ؽوبلی ٍ 

هیبًگیي کویٌِ ثزاعبط گشارػ ایغتگبُ عیٌَپتیک اعتبى فبرط، 

گزاد اعت کِ  درخِ عبًتی 3/41( ٍ -6ٍثیؾیٌِ دهب ثِ تزتیت)

ثبؽذ ٍ هیشاى ثبرػ  تزیي هبُ عبل تیز ٍ عزدتزیي هبُ ثْوي هی گزم

(. در 2013ًبم،  هتز گشارػ ًوَدًذ )ثی هیلی 8/306عبالًِ را 

پضٍّؼ حبضز، ثزای همبیغِ رًٍذ صًتیکی صفبت تَلیذی ًتبج 

ّبی ّلؾتبیي تلمیح ؽذُ ثب  ّلؾتبیي ایزاًی ٍ گبٍّبی  حبصل اس گبٍ

ّبی ٍارداتی )آهزیکبیی، کبًبدایی، ّلٌذی، فزاًغَی،  اعپزم

رأط گبٍ  ّلؾتبیي هتقلك  13601ّبی  ایتبلیبیی، ًیَسلٌذی(، اس دادُ

کِ تَعظ  1379-1392ّبی گلِ اعتبى فبرط هزثَط ثِ عبل 218ثِ 

د، ثزای صفبت تَلیذ ؽیز، هزکش اصالح ًضاد دام کؾَر تْیِ ؽذُ ثَ

ّبی ثِ- درصذ چزثی ؽیز ٍ درصذ پزٍتئیي ؽیز اعتفبدُ ؽذ. دادُ

رٍس ؽیزدّی  305دعت آهذُ، هزثَط ثِ سایؼ اٍل ثَدُ کِ ثزای 

تصحیح ؽذًذ. فبیل ؽدزُ ثب ًزم افشار ؽدزُ پزداس ٍیزایؼ ؽذ 

ی اس اعالفبت آهبری  (، خالص2009ِ)عزگلشایی ٍ ّوکبرى، 

ّبی ًز  درصذ گبٍ 1ارائِ ؽذُ اعت. در ؽکل  1خذٍل ّب در  دادُ

دّذ کِ ثیؾتزیي درصذ  هَرد اعتفبدُ اس ّز کؾَر را ًؾبى هی

ّبی ًز هزثَط ثِ کؾَر آهزیکب، ایزاى ٍ کبًبدا ٍ کوتزیي  گبٍ

ّبی  فزاًغِ، ّلٌذ، ًیَسلٌذ ٍ ایتبلیب  گبٍّبی ًز هزثَط ثِ کؾَر

ثبؽذ. هی
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 ًز هَرد اعتفبدُ اس ّز کؾَر یّب درصذ گبٍ -1ؽکل 

ثزای ثزرعی هقٌی داری  SAS,9.1ًزم افشار GLMاس رٍػ 

اثزات ثبثت ) اثز گلِ، عبل سایؼ، هبُ سایؼ، عي سایؼ، اثز ًَؿ 

ّبی ٍارداتی( ثز صفبت تَلیذی اعتفبدُ گزدیذ. تدشیِ ٍ  اعپزم

ّب ثب اعتفبدُ اس هذل حیَاًی چٌذ صفتی در ًزم افشار  تحلیل دادُ

Wombat  ( اًدبم ؽذMeyer, 2007اخشای ٍاریبًظ .)- 

ٍراثت پذیزی صفبت تَلیذی ثب اعتفبدُ اس هذل  کَاریبًظ ٍ

حیَاًی تک صفتی ثزآٍرد ؽذ ٍ ثزای خلَگیزی اس اریت ًبؽی اس 

دعت آهذُ اس هذل تک صفتی در ایي اثز ، )کَ( ٍاریبًظ ثِ

 ّبی دٍ صفتی اعتفبدُ ؽذًذ.  هذل

 ثبؽذ: هذل هَرد اعتفبدُ ثزای صفبت تَلیذی ثِ صَرت سیز هی
                                          

[1] 
; هیبًگیي µ; هؾبّذات هزثَط ثِ ّز یک اس صفبت،      کِ،  

; ضزیت b; اثزات ثبثت گلِ، عبل ٍ هبُ سایؼ،     خوقیت،

; اثز عي سایؼ Agejتبثقیت خغی هتغیز کوکی عي اٍلیي سایؼ، 

j  ،اهیي حیَاى   ;k  ،اهیي ًَؿ اعپزم ٍارداتی  j اثز تصبدفی ; 

 ثبؽذ. اثز تصبدفی ثبلیوبًذُ هی;      اهیي حیَاى ٍ 

 ؽکل هبتزیغی هذل ثِ ؽزح سیز اعت:

                                                  [2] 
 

(، n×1; ثزدار هؾبّذات ثزای ّز یک اس صفبت ثِ اثقبد )yکِ، 

bثزدار فَاهل ثبثت گلِ، عبل، هبُ سایؼ ٍ ًَؿ اعپزم ثِ اثقبد ; 

(1×p)،u حیَاى ثِ اثقبد ; اثزات تصبدفی(1×qX ،) ; هبتزیظ

(،    )هبتزیظ فَاهل تصبدفی  ;Z(،    ) فَاهل ثبثت

e;  ثزدار فَاهل ثبلی هبًذُ ثِ اثقبد(1×n) ثبؽذ. پظ اس تدشیِ ٍ  هی

ّبی ٍارداتی  ّب ٍ هحبعجِ ارسػ اصالحی دختزاى اعپزم تحلیل دادُ

ّب ثب اعتفبدُ  ذی هزثَط ثِ آىّز کؾَر، رًٍذ صًتیکی صفبت تَلی

اس تبثقیت هیبًگیي ارسػ اصالحی ثز عبل سایؼ تَعظ ًزم افشار 

SAS,9.1  ثزآٍرد ؽذ. ثذیي صَرت کِ پظ اس هحبعجِ  آهبری

ّب در ّز عبل تبثقیت ارسػ اصالحی  هیبًگیي ارسػ اصالحی هبدُ

ّب ثزآٍرد ؽذ  هبدُ ًغجت ثِ عبل سایؼ ثِ فٌَاى رًٍذ صًتیکی هبدُ

 ّبی صًتیکی ثزآٍرد ؽذُ اًدبم ؽذ. ٍ همبیغِ آهبری ثیي رًٍذ
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 وتبیج ي بحث      

ثیي   همبیغِ، آهبر تَصیفی اس صفبت هَرد ثزرعی ٍ 2در خذٍل 

ّبی هختلف آٍردُ ؽذُ اعت.  ّبی ًز گزٍُ فولکزد دختزاى گبٍ

دعت آهذُ ثیؾتزیي هیبًگیي تَلیذ ؽیز، درصذ چزثی عجك ًتبیح ثِ

ّبی ًز ّلؾتبیي آهزیکبیی دارًذ ٍ  ٍ درصذ پزٍتئیي را دختزاى گبٍ

ّبی ًز ّلؾتبیي کبًبدا ٍ ایزاى ثیؾتزیي هیبًگیي  ثقذ دختزاى گبٍ

یذی را دارًذ. ثیي دختزاى گبٍّبی ًز آهزیکبیی ثب عبیز صفبت تَل

دختزاى حبصل اس گبٍّبی ًز کؾَرّبی کبًبدا، ایزاى، ّلٌذ، 

(. P<05/0داری هالحؾِ ؽذ) فزاًغِ، ًیَسلٌذ ٍ ایتبلیب اختالف هقٌی

تَاى ًتیدِ گیزی ًوَد کِ تفبٍت تَلیذ ؽیز در  ثِ فجبرت ثْتز هی

دختزاى گبٍّبی ًز آهزیکبیی ثب رٍس ثیي  305یک دٍرُ ؽیزدّی 

(، 2007فزٍؽبى ٍ ادریظ ) کیلَگزم خَاّذ ثَد. ًیلی 955ایزاًی 

ّبی ّلؾتبیي رٍی  ّبی ٍارداتی گبٍ در همبیغِ فولکزد اعپزم

صفبت تَلیذ ؽیز در اعتبى اصفْبى، ثِ ایي ًتیدِ رعیذًذ کِ 

 ثیؾتزیي هیبًگیي تَلیذ ؽیز هزثَط ثِ دختزاى گبٍّبی ًز ّلؾتبیي

آهزیکبیی ٍ ارٍپبیی ثَد کِ ثب ًتبیح تحمیك حبضز هغبثمت دارد.

 
َبی مختلف َبی وش گشيٌ آمبس تًصیفی صفبت مًسد بشسػی ي مقبیؼٍ بیه دختشان گبي -2جذيل 

 

 

ضزیت تغییزاتکویٌِثیؾیٌِهیبًگیي )اًحزاف هقیبر(  تقذاد دختزاىًَؿ اعپزمصفبت

 
 
 

تَلیذ ؽیز 
 )کیلَگزم(

 

 آهزیکب
 کبًبدا
 ایزاى
 ّلٌذ

 فزاًغِ
 ًیَسلٌذ

ایتبلیب

7130 
4560 
2183 
328 
215 
83 
34

78/1320±
a43/7887 

37/1333±
b61/7094 

45/988±
b17/6932 

11/1342±
c50/6502 

53/1250±
c52/6430 

39/696±
c42/6259 

03/1285±
c86/6030

13061 
12966 
10258 
11213 
10752 
10124 
9801

3461 
3510 
2650 
4235 
3264 
2847 
3026

21 
17 
24 
15 
22 

41/20 
26

 
 
 

درصذ چزثی

 آهزیکب
 کبًبدا
 ایزاى
 ّلٌذ

 فزاًغِ
 ًیَسلٌذ

ایتبلیب

7130 
4560 
2183 
328 
215 
75 
22

04/0±
a34/3 

04/0±
b25/3 

03/0±
b28/3 

07/0±
c64/2 

01/0±
c30/2 

06/0±
d12/2 

022/0±
d08/2

98/4 
12/4 
62/4 
13/4 
97/3 
01/4 
49/3

86/1 
45/1 
74/1 
26/1 
58/1 
22/1 
57/1

23/0 
48/0 
44/0 
69/0 
82/0 
60/0 
05/1

 
 
 

درصذ پزٍتئیي

 آهزیکب
 کبًبدا
 ایزاى
 ّلٌذ

 فزاًغِ
 ًیَسلٌذ

ایتبلیب

4431 
2125 
2006 
146 
62 
43 
28

18/0±
a8/3 

15/0±
b18/3 

35/0±
b10/3 

26/0±
c95/2 

26/0±
d08/2 

16/0±
c55/2 

21/0±
d02/2

18/4 
09/4 
03/4 
21/4 
58/3 
74/3 
41/3

22/1 
34/1 
28/1 
26/1 
03/1 
01/1 
33/1

17/0 
19/0 
20/0 
39/0 
86/0 
44/0 
63/0
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ثزآٍرد اخشای ٍاریبًظ ٍ کَاریبًظ صًتیکی، فٌَتیپی  3در خذٍل 

هؾبّذُ پذیزی ثزای صفبت تَلیذی ًؾبى دادُ ؽذُ اعت.  ٍ ٍراثت

ؽَد کِ ٍاریبًظ ثبلی هبًذُ اس ٍاریبًظ افشایؾی ثیؾتز اعت کِ  هی

ثبؽذ.  ًؾبى دٌّذُ اثز هحیظ ثز ثزٍس تَاًبیی صًتیکی حیَاًبت هی

ای، ثْذاؽت، آة  فَاهل هتقذدی افن اس ؽزایظ هذیزیتی ٍ تغذیِ

ٍ َّا، درخِ حزارت ٍ رعَثت، صحت رکَردثزداری ٍ غیزُ در 

ی افشایؾی هؤثزًذ ) ,Collier et alکبّؼ ٍاریبًظ صًتیک

پذیزی تَلیذ ؽیز، درصذ چزثی ٍ درصذ پزٍتئیي  (. ٍراثت2008

ثبؽذ.  هی 052/0±/021ٍ  046/0±/01، 023/0±/007ثِ تزتیت 

ّبی هْن در تقییي ارسػ اصالحی ّز صفت،  یکی اس پبراهتز

پذیزی اعت کِ ًغجت ٍاریبًظ افشایؼ ثِ ٍاریبًظ فٌَتیپی  ٍراثت

دّذ ٍ  ثبیذ ثزای ّز صفت ثزآٍرد ؽَد) Pryce and ًؾبى هیرا 

Simm, 2001پذیزی ثبال ثیبى کٌٌذُ فولکزد خَة  (. ٍراثت

 ، پذیزی یک خصَصیت خوقیتی اعت چَى ٍراثت .حیَاى اعت

ارسػ آى اس یک خوقیت ثِ خوقیت دیگز ٍ اس هحیغی ثِ هحیظ 

کٌذ ) ,Alma et al دیگز ٍ اس سهبًی ثِ سهبى دیگز فزق هی

2009Tsiokos et al .) 2009( در ثزرعی اثز هتمبثل ثیي ،)

صًَتیپ ٍ هحیظ رٍی تَلیذ ؽیز گبٍّبی ّلؾتبیي یًَبى، اّویت 

ّبی ٍارداتی، هذیزیت گلِ، تغذیِ ٍ اثز هتمبثل  اعتفبدُ اس اعپزم

صًَتیپ ٍ هحیظ رٍی تَلیذ ؽیز را هَرد ثزرعی لزار دادًذ ٍ 

گشارػ ًوَدًذ. عبٍرعفلی ٍ  23/0پذیزی تَلیذ ؽیز را  ٍراثت

(، در تحمیمی کِ اثز هتمبثل ثیي صًَتیپ ٍ هحیظ 2011ّوکبراى )

اًذ  ّبی ّلؾتبیي ایزاى ثزرعی کزدُ را رٍی تَلیذ ؽیز گبٍ

، 22/0-3/0پذیزی تَلیذ ؽیز ٍ همذار چزثی را ثِ تزتیت  ٍراثت

(، در 2005)Heinrichs et al .گشارػ ًوَدًذ 26/0-06/0

ّبی هتفبٍت  اّویت چزثی ؽیز ٍ پزٍتئیي در گلِثزرعی 

پذیزی تَلیذ ؽیز، همذار چزثی، درصذ چزثی، همذار  ٍراثت

ّبی ّلؾتبیي را ثِ تزتیت  پزٍتئیي ٍ درصذ پزٍتئیي در گبٍ

014/±03/0 ،05/±03/0 ،23/±058/0 ،03/±03/0  ٍ14/±051/0 

تیکی (، در ثزرعی ص2010ًپَر ٍ ّوکبراى ) گشارػ ًوَدًذ. فجذالِ

پذیزی  ّبی ّلؾتبیي ایزاى، ٍراثت تَلیذ ؽیز، چزثی ٍ پزٍتئیي گبٍ

 23/0ٍ  14/0، 22/0تَلیذ ؽیز، چزثی ٍ پزٍتئیي را ثِ تزتیت 

 گشارػ ًوَدًذ.

 
پزیشی صفبت تًلیذی بشآيسد ياسیبوغ طوتیکی، فىًتیپی  ي يساثت -3جذيل 

  
  ; ٍاریبًظ صًتیکی افشایؾی،  

  ; ٍاریبًظ فٌَتیپی،  
 ; اًحزاف هقیبرSEپذیزی،  ; ٍراثت  هبًذُ،  ; ٍاریبًظ ثبلی 

 

ضزایت ّوجغتگی صًتیکی ٍ فٌَتیپی ثیي صفبت تَلیذی در 

ًؾبى دادُ ؽذُ اعت. عجك ًتبیدی کِ اس آًبلیش دٍ صفتِ ثب  4خذٍل

دعت آهذُ اعت، ثب افشایؼ تَلیذ ؽیز، ثWombatًِزم افشار 

ّویي دلیل، یبثذ ثِ درصذ چزثی ٍ درصذ پزٍتئیي کبّؼ هی

تگی صًتیکی هٌفی ثیي ایي صفبت ٍخَد دارد. عجك ًؾز ّوجغ

(، ایي ّوجغتگی صًتیکی هٌفی ثیبًگز آى 1379رعتوی اًکبعی )

ّبی هؤثز در افشایؼ تَلیذ ؽیز عجت کبّؼ درصذ  اعت کِ صى

گزدد. ثیي همذار چزثی ٍ درصذ چزثی  چزثی ٍ درصذ پزٍتئیي هی

گی صًتیکی ٍ ّوچٌیي ثیي همذار چزثی ٍ درصذ پزٍتئیي ّوجغت

، در ثزرعی Blacksburg et al ((2009ضقیفی ٍخَد دارد. 

پذیزی ثزای ثْجَد صًتیکی تَلیذ ؽیز ثیبى داؽت کِ  اّویت ٍراثت

تز ثبؽٌذ تبثیز صفبت را ثز ّن ّز چِ ضزایت ّوجغتگی ثشرگ

دٌّذ. ّوجغتگی صًتیکی ثیي دٍ صفت تغییزات آى  ثیؾتز ًؾبى هی

ّبی کٌتزل کٌٌذُ ّز یک اس  دّذ. صى دٍ صفت را ثز ّن ًؾبى هی

صفبت خبیگبُ هتفبٍتی دارًذ، ٍلتی ّوجغتگی صًتیکی ثِ صفز 

ًشدیک ثبؽذ، اًتخبة یکی اس صفبت اثز کوی رٍی صفت دیگز 

  صفبت
    

    
    ±  

023/0±/9/30927131378100470007تَلیذ ؽیز 
046/0±/4450/09970/05450/001درصذ چزثی

052/0±/01900/003500/00160/0021درصذ پزٍتئیي
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گز ضزیت ّوجغتگی ثیؾتز اس صفز ثبؽذ اًتخبة یک صفت دارد، ا

، در Pirzada (2011)ثبفث افشایؼ صفت دیگز خَاّذ ؽذ. 

ّبی  ّبی صًتیکی ٍ ٍاریبًظ صفبت تَلیذی در گبٍ ثزآٍرد پبراهتز

ّلؾتبیي پبکغتبى، هحذٍدُ ضزیت ّوجغتگی صًتیکی ثیي تَلیذ 

تب  38/0ي را ؽیز ٍ درصذ چزثی ٍ ثیي تَلیذ ؽیز ٍ درصذ پزٍتئی

(، در ثزرعی راثغِ ثیي صفبت 2012گشارػ ًوَد. عغیبًی ) 92/0

ّبی ّلؾتبیي ایزاى، ضزیت  تَلیذی ٍفولکزد تَلیذ هثلی گبٍ

ٍ ضزیت  -505/0ّوجغتگی صًتیکی ثیي ؽیز ٍ درصذ پزٍتئیي را 

گشارػ ًوَد. کِ ثب  81/0ّوجغتگی صًتیکی ثیي ؽیز ٍ چزثی را 

 ت دارد.ًتبیح تحمیك حبضز هغبیز

 

ضشایب َمبؼتگی طوتیکی بیه صفبت تًلیذی ) ببالی قغش( ي َمبؼتگی فىًتیپی بیه صفبت تًلیذی ) پبییه قغش(-4جذيل 

درصذ پزٍتئیيدرصذ چزثیتَلیذ ؽیزصفبت

-42/0±017/0-30/0±1021/0تَلیذ ؽیز

16/0±1001/0-24/0±04/0درصذ چزثی

13/01±03/0-15/0±05/0درصذ پزٍتئیي

 

(، در ثزآٍرد اخشای ٍاریبًظ صفبت 1390رسم کجیز ٍ ّوکبراى )

ّبی ّلؾتبیي، ّوجغتگی صًتیکی ثیي تَلیذ ؽیز ٍ  تَلیذی گبٍ

، 67/0چزثی، تَلیذ ؽیز ٍ پزٍتئیي ٍ چزثی ٍ پزٍتئیي را ثِ تزتیت 

ٍ ّوجغتگی فٌَتیپی ثیي صفبت هذکَر را ثِ تزتیت  77/0ٍ  9/0

ًذ. پْلَاى ٍ اعفٌذ آثبدی گشارػ ًوَد 75/0ٍ  92/0، 73/0

(، در ثزرعی صًتیکی صفبت ؽبّزی ثذى، تَلیذ ٍ تَلیذ هثل 2010)

در یک خبهقِ گبٍ ّلؾتبیي، ّوجغتگی صًتیکی ثیي تَلیذ ؽیز ٍ 

ٍ ّوجغتگی فٌَتیپی ثیي صفبت هذکَر را  -7/0درصذ چزثی را 

رًٍذ صًتیکی   گشارػ ًوَدًذ. در ایي هغبلقِ، همبیغِ -42/0

ّبی ًز ّلؾتبیي ایزاًی، آهزیکبیی  یذی ثیي دختزاى گبٍصفبت تَل

ٍ کبًبدایی اًدبم ؽذ ٍ ارسػ اصالحی ّز حیَاى در ّز یک اس 

، رًٍذ صًتیکی تَلیذ ؽیز 1صفبت تَلیذی ثزآٍرد ؽذ. در ًوَدار 

ّبی ایزاًی، آهزیکبیی ٍ کبًبدایی عی  )کیلَگزم ثز عبل( اعپزم

س ًؾبى دادى رًٍذ صًتیکی ارائِ ؽذُ اعت. ا 1379-1392ّبی  عبل

ّب ثِ دلیل  صفبت تَلیذی دختزاى گبٍّبی ًز ّلؾتبیي عبیز کؾَر

عَر  ّب صزفِ ًؾز ؽذُ اعت. ّوبى ّبی آى کن ثَدى تقذاد رکَرد

ًؾبى دادُ ؽذُ  اعت، رًٍذ صًتیکی تَلیذ ؽیز  1کِ در ًوَدار 

هٌفی ثَدُ ٍ  1379-1387ّبی  دختزاى آهزیکبیی ٍ ایزاًی عی عبل

هیبًگیي رًٍذ صًتیکی تَلیذ ؽیز هثجت ٍ  1388-1392ّبی  عبل عی

رٍ ثِ افشایؼ اعت. ایي رًٍذ صًتیکی ًؾبى دٌّذُ عبسگبر ؽذى 

ثبؽذ ٍ  ّبی آهزیکبیی ثب ؽزایظ آة ٍ َّایی اعتبى فبرط هی اعپزم

ایي اهز ّوچٌیي ثِ ؽزایظ هذیزیتی ثغتگی دارد ٍ هؾبّذُ 

ّبی ایزاًی در تَلیذ ؽیز در  گزدد کِ دختزاى حبصل اس اعپزم هی

ّبی آهزیکبیی ّغتٌذ کِ ایي  رلبثت ثب دختزاى حبصل اس اعپزم

گزدد کِ اکثز  گبٍّبی ایزاى    افشایؼ در تَلیذ ؽیز ؽبیذ ثِ ایي ثز

،  3ٍ 2اًذ. در ًوَدارّبی  ًتبج خَد گبٍّبی ّلؾتبیي آهزیکب ثَدُ

اس رًٍذ صًتیکی درصذ چزثی ٍ درصذ پزٍتئیي دختزاى حبصل 

ّبی ایزاًی، اهزیکبیی ٍ کبًبدایی ارائِ ؽذُ اعت. رًٍذ  اعپزم

صًتیکی درصذ چزثی ٍ درصذ پزٍتئیي ثزای دختزاى حبصل اس 

ّبی ایزاًی، آهزیکبیی ٍ کبًبدایی دارای تغییزات ًشٍلی ٍ  اعپزم

همبیغِ رًٍذ صًتیکی )کیلَگزم در  5ثبؽذ. در خذٍل  صقَدی هی

ّبی آهزیکبیی،  ل اس اعپزمعبل( صفبت تَلیذی دختزاى حبص

ایزاًی ٍ کبًبدایی ارائِ ؽذُ اعت. همذار رًٍذ صًتیکی صفت تَلیذ 

ؽیز ثزای دختزاى گبٍّبی ًز ّلؾتبیي آهزیکبیی، ایزاًی ٍ کبًبدایی 

کیلَ گزم در عبل ثزآٍرد ؽذًذ  03/42ٍ  66/43، 97/66ثِ تزتیت  

( ٍ P<05/0داری هالحؾِ ؽذ ) کِ اس لحبػ آهبری اختالف هقٌی

ّبی ًز  ایي اهز ثِ ایي هقٌبعت کِ ارسػ صًتیکی دختزاى گبٍ

کیلَگزم افشایؼ  97/66ّلؾتبیي آهزیکبیی ثیؾتز اعت ٍ در عبل 

 Sarakul et alیبفتِ اعت کِ ًتبیح حبصل ثب ًتبیح تحمیمبت 

(2011 ،)Sahin et al (2012 ،)Bakir et al (2009) 
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(، هغبثمت 2007ٍ ادریظ )فزٍؽبى  هغبیزت ٍ ثب ًتبیح تحمیك ًیلی

ّبی ًز  دارد. همذار رًٍذ صًتیکی درصذ چزثی ثزای دختزاى گبٍ

ٍ  -03/0، 17/0ّلؾتبیي آهزیکبیی، ایزاًی ٍ کبًبدایی ثِ تزتیت 

ثزآٍرد ؽذًذ کِ ثیؾتزیي ارسػ صًتیکی درصذ چزثی هزثَط  09/0

ثبؽذ ٍ اختالف  ّبی ّلؾتبیي آهزیکبیی هی ثِ دختزاى گبٍ

ٍ (. یَعفی گلَردیP<05/0ّب هالحؾِ ؽذ ) ثیي آى داری هقٌی

درصذ   -04/0(، رًٍذ صًتیکی درصذ چزثی را 2012ّوکبراى )

گشارػ ًوَدًذ. ًتبیح تحمیك حبضز ثب ًتبیح تحمیك رضَی ٍ 

ّب، رًٍذ صًتیکی درصذ (، هغبیزت دارد. آى2007ّوکبراى )

، -6/0ّبی آهزیکبیی، ایزاًی ٍ کبًبدایی  پزٍتئیي دختزاى گبٍ

درصذ ثزآٍرد ًوَدًذ. ثیؾتزیي ارسػ صًتیکی ثزای  -47/0، -16/0

درصذ پزٍتئیي را دختزاى گبٍّبی ّلؾتبیي آهزیکبیی در عبل 

سادُ  (. خبى0P</05داری هالحؾِ ؽذ ) داؽتٌذ، کِ اختالف هقٌی

ّب ٍ رًٍذ صًتیکی درصذ  (، در ثزآٍرد پبراهتز2013ٍ ّوکبراى )

ّبی ّلؾتبیي ایزاى ثب اعتفبدُ اس رٍػ  چزثی ٍ پزٍتئیي ؽیز گبٍ

رگزعیَى تصبدفی، رًٍذ صًتیکی درصذ چزثی ٍ پزٍتئیي را ثِ 

پَر ٍ ّوکبراى  گشارػ ًوَدًذ. فجذالِ -64/0ٍ  -74/0تزتیت 

(، رًٍذ صًتیکی تَلیذ ؽیز، همذار چزثی ٍ پزٍتئیي را هثجت ٍ 2010)

دًذ. رًٍذ صًتیکی درصذ چزثی ٍ پزٍتئیي را هٌفی گشارػ ًوَ

، 2ّبی  ّبی ًز ثزآٍرد ؽذُ در ؽکل هیبًگیي ارسػ اصالحی گبٍ

ًؾبى دادُ ؽذُ اعت   عَر کِ در ؽکلارائِ ؽذُ اعت. ّوبى    4ٍ  3

ّبی ًز آهزیکبیی ثیؾتزیي ارسػ  ثزای صفبت تَلیذ ؽیز، گبٍ

ّبی ًز ّلؾتبیي آهزیکبیی  گبٍاصالحی را دارًذ. اعتفبدُ اس اعپزم   

ؽَد. ّز چٌذ  صًتیکی در ایي صفت تَصیِ هیثزای ثْجَد پیؾزفت 

کِ افشایؼ تَلیذ ؽیز اثز هٌفی رٍی درصذ چزثی دارد کِ ایي ثِ 

ثبؽذ. در  فلت ّوجغتگی هٌفی ثیي تَلیذ ؽیز ٍ درصذ چزثی هی

هشارؿ گبٍّبی ؽیزی ایزاى ثِ افشایؼ تَلیذ ؽیز ثیؾتز تَخِ 

بًبدایی دٌّذ. ًزّبی ک ؽَد ٍ کوتز ثِ درصذ چزثی اّویت هی هی

در صفبت درصذ چزثی ٍ درصذ پزٍتئیي فولکزد ثْتزی ًغجت ثِ 

ّبی کبًبدایی  ّبی آهزیکبیی ٍ ایزاًی داؽتٌذ. اعتفبدُ اس اعپزم ًز

تَاًذ در ثْجَد پیؾزفت صًتیکی درصذ چزثی ٍ درصذ پزٍتئیي  هی

هَثز ثبؽذ. هیبًگیي ارسػ اصالحی کؾَرّبی ّلٌذ، ًیَسلٌذ ٍ 

فلت کن ثَدى تقذاد ذُ اعت ٍلی ثِفزاًغِ  ًؾبى دادُ ؽ

ّبی  تَاى ثب هیبًگیي ارسػ اصالحی کؾَر ّب ًوی رکَردّبی آى

آهزیکب، کبًبدا ٍ ایزاى همبیغِ کزد. عبٍر عفلی ٍ اعکٌذری ًغت 

ّبی صًتیکی صفبت تَلیذی گبٍّبی  (، در ثزآٍرد پبراهتز1387)

ي ّلؾتبیي در هٌبعك هختلف ایزاى، ثیؾتزیي ٍ کوتزیي هیبًگی

ارسػ اصالحی گبٍّبی ًز ثزای صفبت تَلیذ ؽیز ٍ همذار چزثی 

ّبی ًیَسلٌذ ٍ ایزاى گشارػ ًوَدًذ.  را ثِ تزتیت ثزای کؾَر

(، ثیؾتزیي ٍ کوتزیي هیبًگیي 1388ؽبّیي الجبل ٍ ّوکبراى )

ارسػ اصالحی را ثزای صفبت تَلیذ ؽیز ٍ همذار چزثی در 

گبٍّبی ّلؾتبیي  ّبی داخلی ٍ خبرخی همبیغِ فولکزد اعپزم

ایزاى ثِ تزتیت ثزای کؾَر ًیَسلٌذ ٍ ایزاى گشارػ ًوَدًذ. یقمَثی 

(، در ثزرعی فولکزد اعپزم ّبی داخلی ٍ خبرخی ثز رٍی 1387)

ّبی غزثی ایزاى،  تَلیذ ؽیز ٍ همذار چزثی گبٍّبی ّلؾتبیي اعتبى

ّبی آلوبًی را ثزای افشایؼ عغح  هیبًگیي ارسػ اصالحی اعپزم

(، در ثزرعی راثغِ 2002) Ojango and Pllott.کزدًذثزآٍرد 

ثیي ارسػ اصالحی گبٍّبی ًز ّلؾتبیي کٌیب ٍ اعزائیل ثزای تَلیذ 

ّبی ًز اعزائیل  ؽیز ثِ ایي ًتیدِ رعیذًذ کِ ارسػ اصالحی گبٍ

ّبی ٍارد ؽذُ  کیلَگزم ثَدُ ٍ هیبًگیي ارسػ اصالحی اعپزم 409

ذ را در کؾَر گزهغیز کٌیب ثِ اس آهزیکب، کبًبدا، ّلٌذ ٍ ًیَسلٌ

 کیلَگزم ثزآٍرد کزدًذ. 15ٍ  -66، 120، 231تزتیت  
 

 َبی آمشیکبیی، ایشاوی ي کبوبدایی مقبیؼٍ سيوذ طوتیکی )کیلًگشم دس ػبل( صفبت تًلیذی دختشان حبصل اص اػپشم -5جذيل 

 درصذ پزٍتئیي درصذ چزثی همذار پزٍتئیي همذار چزثی تَلیذ ؽیز ًَؿ اعپزم

 -a97/66 a32/5 a3/2 a17/0 a6/0 آهزیکبیی

 -b66/43 b42/1 b8/1 b03/0- b16/0 ایزاًی

 -b02/42 b37/1 a1/2 c09/0 c47/0 کبًبدایی
 (.P<05/0)دار ّغتٌذ  ّبی کِ دارای حزٍف هتفبٍت اس ًؾز آهبری هقٌی * در ّز عتَى هیبًگیي

10



 

 

 

 

 

 وتیجٍ گیشی     

کؾَر آهزیکب دارای تٌَؿ اللیوی ثغیبر سیبدی اعت ٍ ارسػ 

اصالحی ّز گبٍ ًز ثب اعتفبدُ اس اعالفبت هٌبعك هختلف آة ٍ 

ؽَد، ثٌبثزایي ارسػ اصالحی ایي  َّایی آى کؾَر ارسیبثی هی

 ّبی ًز ّبی ًز ثزای ؽزایظ اللیوی هختلف تصحیح ؽذُ ٍ گبٍ گبٍ

اًتخبة ؽذُ ثب اعتفبدُ اس ایي هٌبثـ اعالفبت، عبسگبری ثبالیی را 

ّبی آهزیکبیی در  دٌّذ. اعپزم در ؽزایظ اللیوی هختلف ًؾبى هی

ؽزایظ اللیوی هتٌَؿ اعتبى فبرط دارای فولکزد ثبالی ثَدُ اعت. 

ّوچٌیي اعپزم کبًبدایی در صفت درصذ پزٍتئیي فولکزد ثبالیی 
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یظ ثبساریبثی هختلف ٍ تأکیذ هْن در ّز داؽت. ثب تَخِ ثِ ؽزا

ؽَد کِ ثزای ثْجَد پیؾزفت صًتیکی ثِ اًتخبة  صفت، پیؾٌْبد هی

 ًَؿ اعپزم ثزای تلمیح هصٌَفی دلت ثیؾتزی ؽَد.
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