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 بزآيرد اثزات غیز صوتیکی مًثز بز صفات رشذ در گًسفىذ مغاوی

 
 4 ،شجاع جعفزی3 مختار غفاری،2 علی َاشمی،1 *شیًا عزاقی

 داًؾگبُ ارٍهیِ-داًؾکذُ کؾبٍرسی-گزایؼ صًتیک ٍ اصالح ًضاد-کبرؽٌبعی ارؽذ ػلَم داهیداًؾجَی -1

 داًؾکذُ کؾبٍرسی داًؾگبُ ارٍهیٍِ ػضَ ّیئت ػلوی  داًؾیبر-2

 ٍ ػضَ ّیئت ػلوی داًؾکذُ کؾبٍرسی داًؾگبُ ارٍهیِ اعتبدیبر-3

 گزٍُ ػلَم داهی داًؾکذُ کؾبٍرسی داًؾگبُ ارٍهیِ-کبرؽٌبط ارؽذ صًتیک ٍ اصالح ًضاد-4

 Shivaaraghi@ymail.com *ًَیغٌذُ هغئَل:

 

  خالصٍ

ر گَعفٌذ هغبًی رؽذ،د صفبت ثز هؤثز صًتیکی غیز ػَاهل هْوتزیي ثزرعی هٌظَر در ایي پضٍّؼ ثِ

رکَرد ٍسى 3078رکَرد ٍسى ؽؼ هبّگی،5640رکَرد ٍسى ؽیز گیزی،6307رکَرد ٍسى تَلذ، 6866 اس تؼذاد

در ایغتگبُ پزٍرػ ٍ  1390تب 1366گَعفٌذاى هغبًی کِ عی عبلْبی  یکغبلگیرکَرد ٍسى 2388ًِ هبّگی،

آٍری ؽذُ ثَد، اعتفبدُ ؽذ. ًزم افشار اصالح ًضاد گَعفٌذ هغبًی ٍاقغ در ایغتگبُ جؼفزآثبد ؽْز هغبى جوغ 

ًتبیج ایي تحقیق  ثزای ثزعی اثز ػَاهل هحیغی ثز رٍی صفبت ٍسى هَرد اعتفبدُ قزار گزفت. SASآهبری 

ًؾبى داد ،اثز ػَاهل هحیغی عبل تَلذ ٍ هبُ تَلذ، جٌظ ثزُ، ًَع تَلذ ثز رٍی کلیِ صفبت هَرد هغبلؼِ هؼٌی 

حذاقل هزثؼبت ّوِ ثزُ ّبی ًز ثِ عَر هؼٌی داری ثبالتز اس ثزُ ّبی هبدُ ثَد (. هیبًگیي p< 01/0دًذ.)دار ثَ

 ٍسى ،رؽذ عٌیي توبم در ؽذُ هتَلذ ٍ عِ قلَ قلَ دٍ ّبی ثزُ ثب هقبیغِ در ؽذُ هتَلذ قلَ تک ّبی ثزُ ٍ

 .داؽتٌذ ثیؾتزی

 

 حذاقل هزثؼبت، گَعفٌذ هغبًی صفبت رؽذ، اثزات ثبثت، کلمات کلیذی:

 

 

 ذمٍقم

 صفبت ثبیذ "اٍال هٌبعت، تَلیذ حیَاًبت ثزای اًتخبة ٍ گَعفٌذ ّبی گلِ در افشایؼ درآهذ راّْبی ثزرعی هٌظَر ثِ

 ثْجَد ثزای را هٌبعت اًتخبة ّبی رٍػ "ثبًیب ًوَد، تؼزیف "قیقب د ایي گلِ ّب پزٍرػ اّذاف ػٌَاى ثِ را هٌبعت اقتصبدی

.ثزای اجزای ثزًبهِ ّبی هَفق اصالح ًضادی،ثزرعی ػَاهل ثبثت کزد. پیؾٌْبد تخبةاً ًتیجِ پیؼ ثیٌی ثِ تَجِ صفبت ثب آى

ثزای هحبعجِ دقیق تزیي پیؼ هحیغی هَثز ثز صفبت ٍ قزار دادى آًْب در هذل،در ثزآٍرد پبراهتزّبی صًتیکی اّویت دارد.

 2[دُ ٍ اثز آًْب تصحیح گزددؽٌبعبیی کزثیٌی اس ارسػ اصالحی ٍاقؼی در یک حیَاى، ثبیذ هٌبثغ هْن تغییز غیز صًتیکی را 

 آًْب هتقبثل اثزات ٍ ثزُ جٌغیت تَلذ، تَلذ، هبُ تَلذ، تیپ عبل هحیغی ػَاهل ثزرعی پضٍّؼ ایي اس اًجبم ّذف  ].4[ٍ]

 پبراهتزّبی ثزآٍرد دقیق ثزای هذل یک ایي اعالػبت، اس اعتفبدُ ثب ثتَاى رؽذ در گَعفٌذاى هغبًی ثَد، تب صفبت رٍی

 .ًوَد پیؾٌْبد اصالحی ارسؽْبی ٍ پیؼ ثیٌی یکیصًت
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 ي ريش َا مًاد

در ایغتگبُ پزٍرػ  1390تب1366ایي پضٍّؼ ثب اعتفبدُ اس اعالػبت ؽجزُ ای ٍ ٍسى ثذى جوغ آٍری ؽذُ در عی عبلْبی 

 ٍ ثزُ جٌظ لذ، هبُ تَلذ،،تَ )عبل ثبثت اثزات ثزرعی ٍ اصالح ًضاد گَعفٌذ هغبًی ٍاقغ در جؼفزآثبد هغبى اًجبم ؽذ. ثزای

 قزار هذل در ثبثت اثزات توبهی اثتذا اعتفبدُ گزدیذ. SAS(ًزم افشارGLMتَلذ( ثز صفبت هَرد ًظز اس هذل خغی) تیپ

 ٍ هبّگی ًِ ٍسى هبّگی، ؽؼ ٍسى ؽیزگیزی، ٍسى تَلذ، ٍسى رٍی ػَاهل ایي توبهی اثز .گزفت آًبلیش اًجبم ٍ ؽذًذ دادُ

 در صفبت هیبًگیي هقبیغِ ثزای ٍ ؽذًذ ٍارد ًْبیی آًبلیش هذل ثبثت ػَاهل قغوت در کِ ثَد ارد هؼٌی عبلگی ٍسى یک

 گزدیذ. اعتفبدُ کزاهز-تَکی آسهَى اس ثبثت اثزات عغَح هختلف

 :اعت صَرت ایي ثِ تَلذ ثز ٍسى هؤثز هحیغی اثزات ثزآٍرد ثزای اعتفبدُ هَرد آهبری هذل

yijklm = μ + Ai + Bj+ Sk + Tl + eijklm 
 -Bj اهیي عبل تَلذ،iاثز -Ai هیبًگیي جبهؼِ، -μ ّز یک اس هؾبّذات ثزای صفت هَرد هغبلؼِ، -yijkl کِ در آًْب:

 هیجبؽذ. اهیي تیپ تَلذlاثز -Tl اهیي جٌظ ثزُ،K اثز -Sk اهیي هبُ تَلذ،jاثز

 

 وتایج ي بحث

 جذٍل در هغبلؼِ، هَرد ثبثت اثزات تفکیک ثِ عٌیي هختلف در گَعفٌذهغبًی  ثذى ٍسى ثز ثزرعی هحیغی هَرد ػَاهل اثز

 آٍردُ ؽذُ اعت 1

 میاوگیه حذاقل مزبعات صفات رشذ)کیلًگزم( در گًسفىذان مغاوی -1 جذيل

 يسن دياسدٌ ماَگی يسن وٍ ماَگی يسن شش ماَگی يسن شیز گیزی يسن تًلذ اثز/صفت

 92/54 ±19/0 26/48 ± 16/0 34/35 ±  11/0 40/23± 03/0 72/4 ± 01/0 میاوگیه کل

 ** ** ** ** ** سال تًلذ

 ** ** ** ** ** ماٌ تًلذ

 ** ** ** ** ** جىس بزٌ
 ᵃ 01/0± 77/3 ᵃ08/0± 37/22 ᵃ11/0± 99/32 ᵃ19/0 ± 38 ᵃ22/0± 03/67 وز

 ᵇ01/0± 43/3 ᵇ11/0± 06/20 ᵇ 09/0± 20/28 ᵇ 16/0±  89/32 ᵇ17/0± 59/65 مادٌ

 ** ** ** ** ** تیپ تًلذ
 ᵃ 01/0± 78/4 ᵃ 04/0± 49/24 ᵃ  09/0± 25/35 ᵃ  14/0±75/37 ᵃ  15/0± 45/67 تک قلً

 ᵇ 01/0± 04/4 ᵇ  05/0± 17/21 ᵇ 11/0±34/31 ᵇ 20/0±65/35 ᵇ  017/± 44/66 دي قلً

 05/65 ±21/0 ͨ 94/32 ±21/0 ͨ 90/28 ±15/0 ͨ 37/19±05/0 ͨ 23/3 ±01/0 ͨ سٍ قلً

R-square 31/0 47/0 41/0 21/0 19/0 

میاوگیه َای داخل َز گزيٌ بٍ جشآوُایی کٍ دارای حزيف مشابٍ اوذ اس لحاظ .میباشذ 01/0 سطح در داری معىی بیاوگز **

 آماری اختالف معىی دار داروذ.

 
 

 اثز سال تًلذ

عبلْبی  عی ثْذاؽت ٍ تغذیِ هذیزیت، اقلیوی، (ػَاهل<01/0Pثَد) دار هؼٌی هغبلؼِ هَرد صفبت ّوِ ثز تَلذ عبل اثز

ٍسى  در تغییز ٍ ًَعبًبت عجت هذیزیتی ٍ هحیغی ؽزایظ اقلیوی، در تفبٍت عزیق اس تَلذ عبل .هیجبؽذ هتغیز هختلف

 ٍ کیفیت دهبی هحیظ(کِ ٍ رعَثت عبلیبًِ، ثبرًذگی َّایی )هیشاى ٍ آة ؽزایظ هتغیز ..هیؾَد هختلف عٌیي در ثذى،

در تحقیق حبضز هیبًگیي حذاقل هزثؼبت صفبت هَرد ثزرعی در عبلْبی ]6[قزار هیذّذ تأثیز تحت را هزاتغ ػلَفِ کویت
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را هؼٌی دار  (اثز عبل تَلذ در گَعفٌذاى هزیٌَی تزکی2009ِاٍسدرٍ ّوکبراى) .ثیؾتزیي هقذار ثَد1382،1387،1388

 اػالم کزدًذ.

 ذثز ماٌ تًل

ثِ عَر هیبًگیي در هبّْبی پز ثبرػ ثِ ػلت فزاّن ؽذى ؽزایظ  ایي اثز ثز رٍی ّوِ صفبت هَرد هغبلؼِ هؼٌی دار ثَد.

ت ثِ هبُ ّبی خؾک عبل تغذیِ ای هٌبعت ٍ چزای هغلَة ثزای دام ّب ؽبّذ صفبت رؽذ ثبالتزی  درگَعفٌذاى ًغج

ثیؾتزیي هقذار ٍ در   12،1،2قل هزثؼبت صفبت هَرد ثزرعی در هبّْبیدر ایي تحقیق هیبًگیي حذا] 2[خَاّین ثَد

 .کوتزیي هقذار ثَد 4،7،8هبّْبی 

 اثز جىس بزٌ

 صفبت هَرد ّوِ رٍی اثز ایي .ثَد ثیؾتز هبدُ ثزُ ّبی اس یک عبلگی عي تب ٍسى ّب توبهی ٍ تَلذ سهبى در ًز ثزُ ّبی ٍسى

 دٍ در ثذى ٍسى تفبٍت در .هیجبؽذ عٌگیي تزی ٍسى داری هبدُ، جٌظ ثب ر هقبیغِد ًز ثَد. هؼوَالًجٌظ دار هؼٌی هغبلؼِ

 رؽذ، ثِ هزثَط جبیگبّْبی صًی ٍجَد در تفبٍت احتوبالً ٍ جٌغی تفبٍت کزٍهَسٍهْبی دلیل ثِ هیتَاًذ هبدُ ٍ ًز جٌظ

 ]3[ٍ ]1[ثبؽذ َّرهًَْب ٍ تزؽح ًَع در تفبٍت ٍ فیشیَلَصیکی خصَصیبت

 لذاثز تیپ تً

 ثزُ ّبی دٍقلَ ثب هقبیغِ در ؽذُ هتَلذ قلَ تک ثزُ ّبی>P).01/0 ثَد) هؼٌی دار ثزرعی هَرد صفبت ّوِ در اثز ایي

 تحت ٍسى ّب ثیؾتز سایؼ، ؽکن در جٌیي تؼذاد افشایؼ ثب کِ داؽتٌذ،ثِ عَری ثیؾتزی ٍسى عٌیي ّوِ در ؽذُ، هتَلذ

عِ  ٍ دٍقلَ ّبی ثزُ ثِ ًغجت ثزُ ّبی تک قلَ در هبدری ٍ رحوی ؽزایظ هیتوب اس اعتفبدُ دلیل ثِ. ]1[هیگیزًذ قزار تأثیز

 ]6[ٍ]3[ثبؽذ داؽتِ هؼٌی داری اثز تَلذ ٍسى هیتَاًذ ثز ثزُ تَلذ ًَع قلَ،

 

 وتیجٍ گیزی

 رد ػَاهل اگز ایي لذا .هیجبؽذ رؽذ صفبت فٌَتیپی ثزٍس ثز ثبثت تَجِ ػَاهل قبثل اثز گَیبی هحیغی ػَاهل اثز ثزرعی

 اس تجؼیت ثِ ٍ ًوبیذ ایجبد آى در هالحظِ ای قبثل اریت هیتَاًذ گزفتِ ًؾَد، ًظز در حیَاًبت اصالحی ارسػ هقبدیز ثزآٍرد

 ثَد. خَاّذ اس ٍاقؼیت دٍر ثغیبر ؽذُ هحبعجِ صًتیکی رًٍذ هقبدیز آى
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