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 خالصه

ایي هطبلؼِ ثِ هٌظَس ثشسػی ػَاهل هؤثش دس ساثطِ ثب كفبت تَلیذ ؿیش دس یک دٍسُ، طَل دٍسُ 

ػَاهلی کِ ثِ ػٌَاى هتغیش هؼتقل دس ًظش گشفتِ  ؿیشدّی ٍ فبكلِ گَػبلِ صایی دس گبٍ ػشاثی اًدبم گشفت.

ل اثش پذس، هبدس دس داخل گشٍّْبی پذسی، هبُ، فلل ٍ ػبل صایؾ، دٍسُ ؿیشدّی، تؼذاد سٍصّبی ؿذًذ ؿبه

ؿذ. ثِ دلیل ًبهؼبٍی ثَدى بلؼِ ّش كفت دس هذل قشاس دادُ هیآثؼتٌی ٍ خـکی ثَد کِ ثِ تٌبػت هطغیش

اػتفبدُ  تحلیل آهبسی ثب. تدضیِ ٍ اػتفبدُ ؿذسٍؽ کوتشیي هشثؼبت  ،صیشگشٍّْب توبهی ّب دستؼذاد هـبّذُ

کیلَگشم، 1558 ± 97/38ک دٍسُ دسیهیبًگیي تَلیذ ؿیشاًدبم ؿذ.  JMP ٍ ASRemlًشم افضاسّبی  اص

سٍص ثشای گبٍ ػشاثی 81/396 ± 51/4صایی سٍص ٍ فبكلِ گَػبل19/224ِ ± 46/4 طَل دٍسُ ؿیشدّی

دس داخل گشٍّْبی پذسی، فلل ٍ ػبل پذس، هبدس ثشای كفت تَلیذ ؿیش دس یک دٍسُ، اثش هحبػجِ گشدیذ. 

پذس، هبدس دس داخل گشٍّْبی پذسی، اثشات هؼٌی داس ثَد.  صایؾ، دٍسُ ؿیشدّی ٍ تؼذاد سٍصّبی ؿیشدّی

هؼٌی داس  ثشای كفت طَل دٍسُ ؿیشدّی،فلل ٍ ػبل صایؾ، دٍسُ ؿیشدّی ٍ هقذاس تَلیذ ؿیش یک دٍسُ 

دس داخل گشٍّْبی پذسی، ػبل صایؾ، دٍسُ ؿیشدّی ٍ تؼذاد هبدس ، اثش فبكلِ گَػبلِ صایی ثشای كفت ثَد. 

 ی هؼٌی داس ثَد.تٌآثؼسٍصّبی غیش
 

: سٍصّبی خـکی، صایؾ، ؿیش ٍ گبٍ ػشاثیکلمات کلیدی  

 

 

 مقدمه

آًْب صیؼتگبُ گبٍ ػشاثی دس هٌبطق هختلف آرسثبیدبى ثِ ٍیظُ ؿْشػتبى ػشاة اػتبى آرسثبیدبى ؿشقی هی ثبؿذ. سًگ ثذى 

ای تیشُ ثَدُ ٍ ؿبخْبی کَتبُ ػیبُ سًگی داسًذ. ؿیَُ ًگْذاسی آًْب ػٌتی ثَدُ ٍ دس ثْبس ٍ تبثؼتبى ثشای صسد سٍؿي تب قَُْ

ؿذى َّا تغزیِ دػتی هی ؿًَذ کِ ؿبهل کبُ گٌذم، اػپشع، ػجَع ٍ هقذاس اًذکی چشا ثِ هشاتغ ثشدُ هی ؿًَذ ٍثب ػشد

گیشی یکی اص اّذاف اكالح ًظاد، ثْشُ (.1اس سأع گضاسؽ ؿذُ اػت)ّض 50ثی ًضدیک ثِ یًَدِ هی ثبؿذ. تؼذاد گبٍّبی ػشا

ثبؿذ. اًتخبة حیَاًبتی ثب ظشفیت طًتیکی ثبالدس خبهؼِ ثشای ػبصی ػولکشد حیَاًبت هضسػِ هیاص تٌَع هَخَد ثشای ثْیٌِ

هٌدش ثِ پیـشفت طًتیکی هی ؿَد کِ حیَاًبت اص ٌّگبهی اًتخبة دس داهْب  ّبی اكالح ًظاد اػت.ایدبد ًؼل آیٌذُ اص ثشًبهِ

لحبظ ػبختبس طًتیکی ثب ّن تفبٍت داؿتِ ثبؿٌذ. دس حبلی کِ اگش تٌَع هَخَد دس گلِ ًبؿی اص ػَاهل هحیطی ثبؿذ، اًتخبة 

(.4)کشدطًتیکی ًؼل ثؼذ ایدبد ًخَاّذ داهْبیی ثب فٌَتیپ ثشتش، ّیچ تغییشی دس تشکیت   
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ٍ اسصؽ اسثی  ل هحیطی دس ثشٍص فٌَتیپی كفبت اقتلبدی هبًغ اص ؿٌبخت دقیق ظشفیت طًتیکیاص طشفی دیگش تأثیش ػَاه

ؿَد. لزا ثبیذ قجل اص ثشآٍسد پبساهتشّبی طًتیکی داهْب، ػَاهل هحیطی هؤثش ثش كفبت اقتلبدی ٍ هیضاى تأثیش آًْب حیَاًبت هی

ح کٌین. هؼوَالً اًتخبة دس گبٍّبی ؿیشی ثشای چٌذیي سا ؿٌبػبیی کشدُ ٍ ثب یکٌَاخت کشدى اثش هحیط، سکَسدّب سا تلحی

هْن دس گبٍّبی ؿیشی، كفبت  كفبت اقتلبدی تجبط ثب یکذیگش اًدبم هی ؿَد. اصكفت اقتلبدی ثِ كَست ّوضهبى ٍ دس اس

(.3ٍ5ای سا ثِ خَد اختلبف هی دٌّذ)یظُهشتجط ثب تَلیذ ؿیش خبیگبُ ٍ  

ثبؿذ.اهل هحیطی ثش كفبت اقتلبدی دس گبٍّبی ػشاثی هیّذف اص ایي پظٍّؾ، ثشسػی هیضاى تأثیش ػَ  

 

 مواد و روشها

ٍاثؼتِ هشکض هطبلؼِ گبٍ ثَهی ػشاثی کِ دس ؿْشػتبى ػشاة ٍاقغ ؿذُ ٍ 1384تب  1372ّبی ػبلْبی دس ایي تحقیق اص دادُ

دٍ ًَثت كجح ٍ  ؿیشدٍؿی دسسأع گبٍ ؿیشی ثَد.  200ثبؿذ، اػتفبدُ ؿذ. ایي هشکض داسای ثِ ٍصاست خْبد کـبٍسصی هی

ؿذى فبیلْبی ؿدشُ ٍ اطالػبت، تدضیِ ٍ پغ اص آهبدُؿذ. ثبس اًدبم هیگیشی ؿیش هبّیبًِ دٍگشفت. سکَسدػلش اًدبم هی

 اًدبم ؿذ. ASREML ٍ JMP افضاسّبیّب ثب اػتفبدُ اص ًشمتحلیل دادُ

 :گشدیذ اػتفبدُ صیش هذل اص ؿیش تَلیذ ثشهقذاس هختلف اثشػَاهل ثشسػیثشای 
Yijklmn = Si + Dij + YEk + SEl + Lm + αDIMijklmn + eijklmn 

Yijklmn ; ،ُهیضاى تَلیذ ؿیش کل دٍس=Si اثشi  ،اهیي گبٍ ًش= Dij اثشj    ،اهیي گبٍ هبدُ داخل گشٍّْابی پاذسیYEk =   اثاشk 

ضشیت تبثؼیت خطی تَلیذ ؿیش یاک   ; α ،اهیي دٍسُ ؿیشدّیm اثش = Lmاهیي فلل صایؾ،  lاثش ;   SEl،اهیي ػبل صایؾ

 اثش خطب = eijklmnؿیشدّی ٍ  سٍصّبی =DIMijklmn ، دٍسُ اص سٍصّبی ؿیشدّی

 :تؼذاد سٍصّبی ؿیشدّی یک دٍسُ، هذل صیش ثکبس سفتثش هختلف ػَاهل اثش ثشسػیثشای 
Yijklmn = Si + Dij + YEk + SEl + Lm + αMPijklmn + eijklmn 

 

 Yijklmn=  سٍصّبی ؿیشدّی، تؼذاد Si اثش ;i  ،اهیي گبٍ ًش= Dij اثش j    ،اهیي گبٍ هبدُ داخل گشٍّْابی پاذسیYEk=   اثاشk 

خطای تؼاذاد سٍصّابی    ضشیت تبثؼیت  ; α، دٍسُ ؿیشدّی اهیيm اثش = Lm اهیي فلل صایؾ، lاثش ;  SElاهیي ػبل صایؾ،

 اثش خطب = eijklmnتَلیذ ؿیش دٍسُ ٍ  =  MPijklmnؿیشدّی اص تَلیذ ؿیش دٍسُ،   

 :هذل صیش اػتفبدُ ؿذ ثش فبكلِ گَػبلِ صایی، هختلف ػَاهل اثش ثشسػیثشای 
Yijkl = Di+ YEj + Lk + αODijkl + eijkl 

 

 Yijkl=  ،فبكلِ گَػبلِ صایی Di اثش ;i  ،اهیي هبدس YEj=  اثشj ،اهیي ػبل صایؾ Lk = اثش kدٍسُ ؿیشدّی اهیي ،α ;  ضشیت

 اثش خطب = eijklٍ  سٍصّبی غیش آثؼتٌی = ODijklخطی فبكلِ گَػبلِ صایی اص سٍصّبی غیش آثؼتٌی، تبثؼیت 

 

 نتایج و بحث

آٍسدُ ؿذُ اػت. ایي هطبلؼِ ًـبى داد کِ هقذاس ؿیش  1دّی دس خذٍل ؿوبسُ ًتبیح ثِ كَست تفکیکی ثش اػبع دٍسُ ؿیش

تَاى ثِ ّوجؼتگی فٌَتیپی ثبالی دّی قشاس داسد. ایي هَضَع سا هیتأثیش تؼذاد سٍصّبی ؿیشؿذُ دس یک دٍسُ تحت تَلیذ

 تَلیذ ؿیش ثب تؼذاد سٍصّبی ؿیشدّی دس یک دٍسُ هشثَط داًؼت.

ایي کِ طَل ایي دٍسُ دس ثبؿذ. دس كَستیهبُ هی 10ؿیشی دس حذٍد هؼوَالً طَل دٍسُ ؿیشدّی دس ثیـتش ًظادّبی گبٍ

ثذػت آهذ. دس آصهبیـبتی کِ دس گزؿتِ ثشای ایي كفت سٍی گبٍ ػشاثی اًدبم  سٍص19/224 ± 46/4س گبٍ ػشاثی هطبلؼِ د
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سٍص هحبػجِ کشدُ ثَدًذ کِ هقذاس آى کوتش اص ًتبیح ایي  214تب  137گشفتِ ثَد، هحققبى طَل ایي دٍسُ سا دس هحذٍدُ 

 (.1د)تحقیق ثَ

تش گبٍّبی ػشاثی دس هشکض سػذ کِ هذیشیت هطلَةًظش هیّش دٍ پظٍّؾ، ثِگشفتي ؿشایط تَاسثی هـبثِ دس ثب دس ًظش

کٌذ.ای ایفب هیهطبلؼِ گبٍ ثَهی دس ایدبد ایي تفبٍت ًقؾ ػوذُ  

داس ثَد کِ ثب هطبلؼبت قجلی ّوخَاًی داؿت. تٌؾ گشهبیی دس دس ثشسػی ػَاهل هؤثش ثش تَلیذ ؿیش هبُ ٍ ػبل صایؾ هؼٌی 

تبثؼتبى ثبػث کبّؾ اؿتْبی دام ٍ هبدُ خـک هلشفی گبٍّب ؿذُ کِ دس ًْبیت هٌدش ثِ کبّؾ تَلیذ ًؼجت ثِ هبّْبی 

(.3ٍ4ؿذ)دیگش ػبل هی  

ی طًتیکی هثجت ثیي هیضاى تَلیذ تَاى ثِ ّوجؼتگتشی داسًذ کِ ایي هؼألِ سا هیؿیشدّی طَالًیگبٍّبی پشتَلیذ، دٍسُ 

داسی داؿت، ثذیي هؼٌی کِ حیَاى دّی اثش هؼٌیدٍسُ ؿیشدّی ثش طَل هذت ؿیش ؿیش ٍ طَل هذت ؿیشدّی استجبط داد.

ؿَد ٍ گشدد، طَل هذت ؿیشدّی ٍ پیبهذ آى هیضاى ؿیش تَلیذی دس ّشدٍسُ ثیـتش هیتش هیّشچقذس ثِ ػي ثلَؽ ًضدیک

(.3ٍ5)کٌذلی سا طی هیؿیشدّی، یک سًٍذ ًضٍ  

دّی ثَد، هدوَػِ ػَاهلی اػت کِ اص ػبلی اثش ػبل ًیض کِ اص ػَاهل هؤثش ثش هقذاس تَلیذ ؿیش یک دٍسُ ٍ تؼذاد سٍصّبی ؿیش

( ثِ ػبل دیگش تغییش هی کٌذ ٍ هوکي اػت ؿبهل تغییشات آة ٍ َّایی، ػطح ثْذاؿت، تغزیِ ٍ هذیشیت گلِ )سًٍذ هحیطی

(.1ٍ4د)قذاس تَلیذ ؿیش دس ػبلْبی هختلف ؿَکِ ثبػث تغییش ه   

 
به تفکیک دوره شیردهی سرابیبرخی صفات اقتصادی در گاو  -1جدول   

صایی)سٍص            دٍسُ غیشآثؼتٌی)سٍص(         دٍسُ خـکی)سٍص(تَلیذ ؿیش)کیلَگشم(           دٍسُ ؿیشدّی)سٍص(           فبكلِ گَػبلِ         دٍسُ  

---------                     --------                            --------                          249                         1448                   اٍل  

148                             133                                    412                             217                        1469                   دٍم  

144                              96                                    388                              226                        1489                  ػَم  

127                              94                                    389                              213                        1695                چْبسم  

165                              108                                    407                              210                        1649                 پٌدن  

148                              104                                    388                              224                        1721                 ؿـن  

 

هحبػجِ گشدیذ، دس حبلی کِ دس ایؼتگبُ گبٍ ػشاثی  سٍص81/396 ± 51/4صایی گبٍ ػشاثی دس ایي تحقیق فبكلِ گَػبلِ

دس گبٍ هقذاس آى ّبی ثَهی دیگش، دس هَسد ًظاد .سٍص ثشای ایي كفت گضاسؽ ؿذُ ثَد 386ٍ  371ّبی قجلی دسپظٍّؾ

 (.1)سٍص ثَد 383 ± 57گلپبیگبًی ثشای ایي كفت

شفِ ًجَدُ ٍتب خبیی کِ اهکبى داسد، ثبیذ ثشای کبّؾ هقذاس آى، ؿذى فبكلِ ثیي دٍ صایوبى اص ًظش اقتلبدی هقشٍى ثِ كصیبد

اهکبى ثبال هثلی تب حذػؼی ؿَد. ثشای دػتیبثی ثِ ؿشایط اقتلبدی ثْیٌِ دس گلِ، ثبیذ هیضاى تَلیذ ؿیش ٍ ساًذهبى تَلیذ

ؿَد کِ آى سا ًیض ثیـتش هی صاییدّی حبكل ؿَد. ثب افضایؾ سٍصّبی غیشآثؼتٌی، فبكلِ گَػبلِثبؿذ تب ثیـتشیي هیضاى ػَد

 (.3ی ثب فبكلِ دٍ صایؾ هشثَط داًؼت)تَاى آى سا ثِ ّوجؼتگی هثجت دٍسُ غیشآثؼتٌهی

تش اص طَل دٍسُ هشتجِ هْن 10صایی تب آثؼتٌی ثش فبكلِ گَػبلِهحققبى گضاسؽ کشدًذ کِ ًقؾ ٍ اّویت تؼذاد سٍصّبی غیش

(.4)آثؼتٌی ثَد  

ّبی تلقیح ثِ اصای ّش آثؼتٌی، فبكلِ صایؾ تب اٍلیي تلقیح ٍ فبكلِ اٍلیي تلقیح تب آثؼتٌی اص ػبصُدس ثیـتش هَاسد، تؼذاد 

ثبؿٌذ کِ ثِ ػَاهل هذیشیتی هبًٌذ تـخیق فحلی دس صهبى هٌبػت ثؼتگی داسًذ. ػَاهل هتؼذدی هؤثش ثش ایي كفت هی
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تَاى ثِ کبّؾ تخوک گزاسی دس اثش تغزیِ ضؼیف، ؿًَذ کِ اص ثیي آًْب هیآثؼتٌی هیهَخت افضایؾ تؼذاد سٍصّبی غیش

 (.2)هثلی اؿبسُ کشدهبًذگی ٍ ػفًَتْبی دػتگبُ تَلیذّبی خبهَؽ، تکشاس دفؼبت تلقیح، خزة خٌیي، خفتفحلی

 

گیرینتیجه  

تش اص لحبظ طًتیکی ٍ دّی، ؿٌبػبیی داهْبی ثشدس یک دٍسُ، تَلیذ ؿیش دساٍج ؿیشثشای كفبتی هبًٌذ هیضاى تَلیذ ؿیش

ّبی ثؼذی کوک کٌذ، ٍلی دس هَسد كفبت تَلیذ هثلی تَاًذ ثِ پیـشفت طًتیکی دس ًؼلّبی ثؼذی هیثشای ًؼلگضیٌؾ 

 دس ثَیظُ هذیشیتی ساّکبسّبیثشای ثْجَد آًْب، پزیشی کوی داسًذ، آثؼتٌی کِ ٍساثتصایی ٍ سٍصّبی غیشهبًٌذ فبكلِ گَػبلِ

 ذ.ًاّویت ٍ ًقؾ ثیـتشی داس فحلی هَقغ ثِ تـخیق ٍ تغزیِ ثْذاؿت، هَسد
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