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 خالصه
 

ثزای ثزآٍرد دبراهشزّبی صًشیکی ٍ رًٍذ صًشیکی ثزخی اس فلبر ثیَهشزیک، در ایي سحوین اس سؼذاد 

ٍر عیٌِ ٍ دٍر راى گَعلٌذاى ًضاد هـبًی کِ رکَرد هزثَط ثِ فلبر ارسلبع اس کذل، د 3021ٍ  3013، 3009

آٍری ؽذُ ثَد، در ایغشگبُ دزٍرػ ٍ افالح ًضاد گَعلٌذ هـبًی جوغ 1390سب  1375در طی عبل ّبی 

ٍ ثز اعبط هذل  WOMBATاعشلبدُ ؽذ. ثب اعشلبدُ اس رٍػ حذاکثز درعشٌوبیی هحذٍد ؽذُ ٍ ًزم اكشار 

ّبی افالحی فلبر ثزآٍرد ؽذًذ. اثزار ثبثز باریت اس ارسػحیَاًی سک فلشِ، ثْشزیي دیؼ ثیٌی خطی ً

ٍراثز دذیزی ثزای فلبر ارسلبع اس کذل، دٍر  هذل ؽبهل عبل سَلذ، هبُ سَلذ، جٌظ ثزُ ٍ سیخ سَلذ ثَد.

ّبی رًٍذ صًشیکی اس طزین سبثؼیز ارسػ ثزآٍرد گزدیذ. 23/0ٍ  11/0، 11/0عیٌِ ٍ دٍر راى ثِ سزسیت 

ًشبیج هؾبّذُ ؽذُ در ایي سحوین ًؾبى هیذّذ کِ ثْجَد فلبر ثیَهشزیک  اس  آٍرد ؽذ.افالحی ثز عبل ثز

 طزین اًشخبة در ّز هزحلِ اس رؽذ اهکبى دذیز اعز.
 

 رًٍذ صًشیکیدبراهشزّبی صًشیکی، : کلمات کلیذی

 

 

  مقذمه 

فلی ف اّذثبؽٌذ.  هی ًغجشبً خبلـ ادیًضظ لحبٍ اس هیؽًَذ ُ یذدحی ییالهی اًَى ٍ ؽز هـبدر دهـبًی ثیؾشز اى گَعلٌذ

ا یزسعز اگَؽشی اى گَعلٌذای ثزدی هشقباهْن ر فلباس یکی كیشؽذ اى رهیشثَدُ ٍ سَلیذ گَؽز اى یزدر اگَعلٌذ ٍرػ دز

ای ثزی کوشزى هبر سهذُ ٍ عیذر رکؾشبای هٌبعت ثزٍسى عي کوشز ثِ اى در کِ گَعلٌذد ؽذ عزیغ عجت هیؽَر

ى یکی اس هْوشزیي ثذاس هیبى فلبر اهشقبدی گَعلٌذ ٍسى  (.1385عؼبدر ًَری ٍ ّوکبراى، ) ثبؽذس ًْب ًیبی آثٌذٍاردز

رسػ اهشقبدی اکِ دارای عز افلبسی د ثْجَای ثزػ سالر، ًباحیَاد ًضح فالاس افلی ف اّذر ثَدُ ٍ ًباحیَة ًشخبآًْب در ا

 (. Mmereole et al, 2010ّغشٌذ )

سَاًذ ثِ ػٌَاى یک هؼیبر ؿیز هغشوین ثزای کوک ثِ ثْجَد  هی هـبًی در گَعلٌذ ًضادّبی خطی  گیزی اًذاسُ 

سز یک كزد  ثٌذی ٍسى ٍ سَفیق کبهل ّبی هزعَم رسجِ گیزی اثؼبد ثذى اس رٍػ ػولکزد گَؽز هَرد اعشلبدُ هزار گیزد، اًذاسُ

حیَاًبر سٍد در ثلَؽ ثِ ؽٌبعبیی گیزی دزٍرػ دٌّذگبى هبدر  اعز ٍ ثب اعشلبدُ اس هؼیبرّبی اًذاسُاس گَعلٌذاى یب جبهؼِ 

، ایي رٍػ ثزای سؾخیـ حیَاًبر هٌبعت در هزاحل هجل اس رؽذ ثزای ّغشٌذّبی هشلبٍر  ٌّگبم ٍ دیز ٌّگبم ثب اًذاسُ

(. ّذف اس ایي دضٍّؼ ثزآٍرد 2014ثٌذی ثبلؾ حیَاًبر هلیذ خَاّذ ثَد )جؼلزی ٍّوکبراى، ثیٌی رسجِ اًشخبة ٍ دیؼ

 ٍ رًٍذ صًشیکی فلبر ارسلبع اس کذل، دٍر عیٌِ ٍ دٍر راى در گَعلٌذ ًضاد هـبًی اعز.دبراهشزّبی صًشیکی 
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 هامواد و روش 

کیلَهشزی  30در کِ ّبی جوغ آٍری ؽذُ گَعلٌذ هـبًی در ایغشگبُ ثٌْضادی اعشبى اردثیل،  ایي دضٍّؼ ثب اعشلبدُ اس دادُ

فلبر هَرد  سحویندر ایي . جؼلز آثبد هزار دارد اًجبم ؽذ جٌَة ؽزهی ؽْزعشبى دبرط آثبد در هٌطوِ هـبى در ؽْز

ثزآٍرد هَللِ ّبی ٍاریبًظ ٍ دبراهشزّبی صًشیکی ثزای فلبر ارسلبع هطبلؼِ ػجبرسٌذ اس: ارسلبع اس کذل، دٍر عیٌِ ٍ دٍر راى. 

بدُ اس ًزم اكشار ( ثب اعشلREMLاس کذل، دٍر عیٌِ ٍ دٍر راى ثب اعشلبدُ اس رٍػ حذاکثز درعشٌوبیی هحذٍد ؽذُ )

WOMBAT .ّوچٌیي رًٍذ صًشیکی فلبر اس طزین سبثؼیز  ٍ ثِ فَرر سجشیِ سک فلشی ٍ هذل حیَاًی اًجبم ؽذ

 هَرد ثزرعی هزار گزكز. spssّبی افالحی ثز عبل سَلذ هحبعجِ گزدیذ ٍ ًوَدار رًٍذ صًشیکی اس طزین ًزم اكشار  ارسػ

 آهبری ثِ فَرر سیز اعز: هذل
 =  +Za  +  

ثزدار اثزار ػَاهل سقبدكی صًشیکی  ،a، ثزدار اثز ػَاهل ثبثز؛ bثزدار هؾبّذار ثزای ّز فلز؛ y ، در هذل كَم

کِ ثِ سزسیت هؾبّذار را ثِ اثزار ػَاهل  ّبی طزح ّغشٌذ هبسزیظ Z ،Xهبًذُ ٍ  ، ثزدار اثزػَاهل سقبدكی ثبهیeاكشایؾی؛ 

 .ػَاهل سقبدكی اثز صًشیکی اكشایؾی هغشوین رثط هیذٌّذ ثبثز ٍ
 

 

 نتایج و بحث

ثَد، ػجبعی ٍ  23/0ٍ  11/0، 11/0دذیزی هغشوین ثزای ارسلبع اس کذل، دٍر عیٌِ ٍ دٍر راى ثِ سزسیت  زثزآٍرد ٍراث

در گَعلٌذ هبکَیی  21/0ٍ  17/0دذیزی هغشوین را ثزای ارسلبع اس کذل ٍ دٍر عیٌِ ثِ سزسیت  ( ٍراثز2011ّوکبراى )

 ّبی هَرد آًبلیش ٍ ّن چٌیي رٍػ آًبلیش ثبؽذ.ثزآٍرد کزدًذ کِ دلیل ایي اخشالف هی سَاًذ ثِ دلیل سؼذاد دادُ

هوذار ٍاریبًظ صًشیکی اكشایؾی هغشوین، ٍاریبًظ كٌَسیذی ٍ ثبهیوبًذُ ثزای ارسلبع اس کذل، دٍر عیٌِ ٍ دٍر راى ثِ 

( ثِ دعز آهذ. ػجبعی ٍ ّوکبراى 57/9، 44/12، 87/2( ٍ )52/26، 87/29، 35/3(، )05/12، 48/13، 43/1سزسیت )

ٍ  41/23، 9/4( هوذار ٍاریبًظ صًشیکی اكشایؾی هغشوین، ٍاریبًظ كٌَسیذی ٍ ثبهیوبًذُ را ثزای دٍر عیٌِ ثِ سزسیت 2011)

 ثزآٍرد کزدًذ. 53/18

خالفِ ؽذُ اعز، ّوجغشگی  1لبر هَرد هطبلؼِ در جذٍل ّبی صًشیکی ٍ كٌَسیذی ٍ ثبهیوبًذُ ف ًشبیج ّوجغشگی

( ٍ 44/0صًشیکی ثیي فلبر هَرد هطبلؼِ اس کن ثِ ثبال اعز، ثبالسزیي ّوجغشگی صًشیکی ثیي ارسلبع اس کذل ٍ دٍر راى )

ّوجغشگی صًشیکی ثبال در هیبى فلبر  ( هؾبّذُ ؽذ.-21/0کوشزیي ّوجغشگی صًشیکی ثیي دٍر عیٌِ ٍ دٍر راى )

 23/0ّوجغشگی كٌَسیذی هثجز ٍ در داهٌِ هشَعط ثِ ثبال ) دّذ. اّویز ایي اثزار را در ؽجبّز فلبر ًؾبى هیثیَهشزیک 

-دٍر راى ٍ دٍر عیٌِ-دٍر عیٌِ، ارسلبع اس کذل-( ّوجغشگی صًشیکی ارسلبع اس کذل2014( ثَد. جؼلزی ٍ ّوکبراى )33/0سب 

ثزآٍرد کزدًذ ّوچٌیي گشارػ کزدًذ کِ ّوجغشگی صًشیکی اكشایؾی ًبؽی اس  0/ 25ٍ 83/0، 46/0ى را ثِ سزسیت دٍر را

 سز ثَد کِ ایي ًشبیج ًغجشب ثب ًشبیج هب هطبثوز دارد. دلیَسزٍدی ثَدُ اعز اهب ثزآٍرد هب کوی دبییي

ّوبًطَر ٌِ ٍ دٍر راى ًؾبى دادُ ؽذُ اعز. رًٍذ صًشیکی ثزای ّز یک اس فلبر ارسلبع اس کذل، دٍر عی 1در ًوَدار 

ثِ  1383گزدد در سجشیِ ٍ سحلیل سک فلشی، ثزای فلبر ارسلبع اس کذل، دٍر عیٌِ ٍ دٍر راى دظ اس عبل  کِ هالحظِ هی

 سَاًذ ًبؽی اس ثْجَد ؽزایط هحیطی اس جولِ سـذیِ ثبؽذ هی آىؽَد دلیل  ثؼذ رًٍذ فؼَدی در ثیي فلبر هؾبّذُ هی

گزدد،  ایؼ سٌَع هحیطی در هحیط ثب ؽزایط ًبهطلَة هٌجز ثِ اكشایؼ  ٍراثز دذیزی ٍاهؼی ٍ دیؾزكز صًشیکی هیچَى اكش

اس آًجبیی کِ . اس طزف دیگز ثْجَد ؽزایط هحیطی ثبػث ثزٍس حذاکثز دشبًغیل صًشیکی ٍ اكشایؼ دیؾزكز صًشیکی هی گزدد

دذیزی ٍاهؼی  بّؼ ٍاریبًظ هحیطی عجت ثبال ركشي ٍراثزدذیزی ثِ ٍاریبًظ صًشیکی ٍ هحیطی ٍاثغشِ اعز ک ٍراثز

ؽًَذ ثبالسز ثَدُ ٍ ایي ػبهل اس  ثِ طَر هؼوَل سٌَع هحیطی ثزای گَعلٌذاًی کِ در ؽزایط هزسؼی ًگْذاری هیگزدد.  هی
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فالحی دبییي ٍ ّبیی ثب ارسػ ا سأثیز عَء ػَاهل هحیطی، اعشلبدُ اس هَچدذیزی اعز.  كبکشَرّبی هَثز در دبییي آهذى ٍراثز

. ثبؽذ ّب اس جولِ دالیل ػوذُ دبییي ثَدى رًٍذ صًشیکی فلبر هَرد ثزرعی هی گیزی ػذم سَجِ ثِ کٌشزل ؽذُ ثَدى جلز

 ای فلبر رؽذ در گَعلٌذ ثلَچی اعز.( ثز1393ًیب  ٍ ّوکبراى) ایي ًشبیج هطبثن ثب گشارؽبر هشوی
 

 صفات ارتفاع از کپل، دور سینه و دور رانهمبستگی های ژنتیکی، فنوتیپی و باقیمانذه  -1جذول
 ّوجغشگی ثبهیوبًذُ ّوجغشگی كٌَسیذی ّوجغشگی صًشیکی 2فلز 1فلز

 36/0 33/0 17/0 دٍر عیٌِ ارسلبع اس کذل

 20/0 24/0 44/0 دٍر راى ارسلبع اس کذل

 33/0 23/0 -21/0 دٍر راى دٍر عیٌِ

 

 
سینه، دور رانرونذ ژنتیکی صفات ارتفاع از کپل، دور  -1شکل   

 گیرینتیجه 

دذیزی در حذ هشَعط ثِ ثبال اعز کِ هی سَاًذ ثِ ػٌَاى ػبهل هْن در ثْجَد ثزًبهِ اًشخبة  ًشبیج ًؾبى هیذّذ کِ ٍراثز

گَعلٌذاى اعشلبدُ ؽَد. ّوجغشگی صًشیکی اكشایؼ ثبال در هیبى فلبر ثیَهشزیک اّویز ایي اثزار را در ؽجبّز فلبر 

وچٌیي رًٍذ صًشیکی ًبهٌظوی در هیبى فلبر در طی عبل ّبی هخشلق ًؾبى دادُ ؽذ کِ ػلز آى ًؾبى هیذّذ ٍ ّ

سَاًذ ًبؽی اس ػذم اّذاف افالحی هؾخـ، ػذم دهز کبكی در ثجز ؽجزُ ٍ ّوچٌیي ًَعبًبر هذیزیشی ٍ هحیطی  هی

 داًغز کِ هبًغ اس دیؾزكز سًشیکی در حذ هَرد اًشظبر هی ؽَد.

  قذردانی 

لیي هحشزم ایغشگبُ دزٍرػ ٍ افالح ًضاد گَعلٌذ هـبًی، جْز جوغ آٍری دادُ، ثزای اًجبم ایي دضٍّؼ کوبل اس هغئَ

 عذبعگذاری را دارم.
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