
 

 

 

 1394پاییش، 16ضوارُ 

 صفات رشد در گوسفندان زل یکیبرآورد پارامترها و روند ژنت

 هؼئَل( یؼٌذُ)ًَسیوا ساٍر سفلي                

 .هَػؼِ تحميمبت ػلَم داهي كـَس، ػبصهبى تحميمبت، آهَصؽ ٍ تشٍیح كـبٍسصي، كشج، ایشاى         

رضا سیدضزیفي   

 .يلياسدثداًـگبُ هحمك  يؼي،ٍ هٌبثغ عج يداًـکذُ كـبٍسص ي،گشٍُ ػلَم داه یبساػتبد         

 

 چکیدُ:

ّدف اس ایي تحقیق، بزآٍرد پاراهتزّا ٍ رًٍد صًتیکي ٍ فٌَتیپي صفات رضد در گَسفٌداى ًضاد سل بَد. بِ ّویي 

استفادُ  1387تا  1366آٍري ضدُ تَسط ایستگاُ اصالح ًضاد گَسفٌد سل طي سال ّاي هٌظَر، اس ركَردّاي جوع

حداكثز درستٌوایي هحدٍد ضدُ عاري اس هطتق ضد. اطالعات هَرد استفادُ تَسط هدل حیَاًي چٌد صفتِ بِ رٍش 

ٍ  23/0، 11/0گیزي تجشیِ ٍ تحلیل ضدًد. ٍراثت پذیزي هستقین صفات ٍسى تَلد، ضیزگیزي ٍ ضص هاّگي بِ تزتیب 

ٍ  هقدار ٍراثت پذیزي صفات افشایص ٍسى رٍساًِ قبل ٍ پس اس ضیزگیزي ٍ ًسبت كلیبز قبل ٍ پس اس ضیزگیزي  15/0

ٍسى  ٍسى تَلد، صفات بزاي سالیاًِ فٌَتیپي ٍ صًتیکي پیطزفت بزآٍرد ضدًد. هیشاى 04/0ٍ  06/0، 10/0 ،20/0بِ تزتیب 

افشایص ٍسى رٍساًِ قبل ٍ بعد  صفات بزاي ٍ 145 ٍ 5 ٍ -108 ٍ -1 ، -46 ٍ  -1  تزتیب بِ ٍسى ضص هاّگي ضیزگیزي،

 00/0 تزتیب ضزیب كلیبز قبل ٍ  بعد ضیزگیزي بِ صفاتبزاي  ٍ گزم 41/0 ٍ 00/0 ٍ -13/2 ٍ -01/0 تزتیب بِ ضیزگیزي

 .ضدًد گزم در سال بزآٍرد 06/0 ٍ 00/0 ٍ  -/02 ٍ

 سًٍذ طًتيکي، گَػفٌذ صل، ٍساثت پزیشي، ّوجؼتگي.: یديكل ّايٍاصُ

  18~11 ظ:ظ

 09123307118 ؿوبسُ توبع ًَیؼٌذُ هؼئَل:   

Email:simasavar@gmail.com  

 

 
 كطَرپضٍّطي هَسسِ تحقیقات علَم داهي -آهَسضيًطزیِ 



 

 هقدهِ     

ّبي اػتبى هبصًذساى ثبلغ ثش ثش اػبع آخشیي آهبس، خوؼيت كل دام

ٍاحذ داهي  2331332ٍاحذ داهي هي ثبؿذ. اص ایي تؼذاد  8250749

دسكذ  9/2ثبؿٌذ كِ  ٍاحذ داهي ثض هي 189953گَػفٌذ ٍ تؼذاد 

. (1)آهبس گَػفٌذ ٍ ثض كـَس سا  ثِ خَد اختلبف دادُ اػت 

ى دليل پبیيي ثَدى خثِ ٍ كن ثَد گشي ثي سٍیِ ًظاد صل ثِ آهيختِ

ّبي پشٍاسي ایي ًظاد ثبػث  هيضاى افضایؾ ٍصى سٍصاًِ دس ثشُ

ّبي ػٌگيي ٍصى ٍ آهيضؽ آى  تشغيت داهذاساى ثِ اػتفبدُ اص لَذ

ثب ػبیش ًظادّبي ػٌگيي ٍصى ؿذُ اػت كِ ػَالت خَثي ًذاؿتِ ٍ 

(. 4دس دساص هذت هٌدش ثِ اص ثيي سفتي خلَف ًظادي خَاّذ ؿذ)

 ولِ كفبت هْن التلبدي دسكفبت ٍصى دس ػٌيي هختلف اص خ

كفبت ثِ ٍیظُ دس ػٌيي پبیيي تحت ایي  .ثبؿٌذ پشٍسؽ گَػفٌذ هي

 طًتيکي افضایـي هؼتمين حيَاى، طًتيکي افضایـي ػَاهلتبثيش 

 (.21ٍ  19، 13، 9گيشًذ) هبدسي لشاس هي دائوي ٍ هحيغي هبدسي

ٍلي  ؿيشگيشي صیبد ٍ ٍصى تَلذكفبت  هبدسي ثشػَاهل  اثش ػوَهبً

. دس گَػفٌذ ثِ ػبلگي كن اػتیك هبّگي ٍكفبت ٍصى ؿؾ ثش

ػلت تٌَع ثيـتش دس تؼذاد ثشُ هتَلذ ؿذُ دس ّش صایؾ ٍ سلبثت ثيي 

ثشُ ّب ثشاي ؿيش هبدس، تبثيش ػَاهل هبدسي ثش كفبت سؿذ ثيـتش اص 

ّب ثَدُ ٍ دس كَستي كِ هَلفِ طًتيکي هبدسي دس ًظش  ػبیش دام

ّبي )كَ(ٍاسیبًغ طًتيکي افضایـي ٍ  هَلفِگشفتِ ًـَد، ثشآٍسد 

ٍساثت پزیشي هؼتمين كفبت سؿذ ثيؾ اص همذاس ٍالؼي ثشآٍسد 

(. همبدیش 19ٍ  16ؿَد) ؿذُ ٍ ػجت كبّؾ ثبصدُ ٍالؼي اًتخبة هي

ّب دس یك ّبي)كَ(ٍاسیبًغ طًتيکي ٍ فٌَتيپي ٍ ًؼجت آى هَلفِ

بة، ؿشایظ ّبي طًتيکي دس اثش اًتخ ًظاد ثبثت ًيؼت صیشا هَلفِ

ّبي هَسد اػتفبدُ خْت  سكَسدگيشي، تغييشات هحيغي ٍ هذل

( گضاسؽ 1990ٍ ّوکبساى) 1(. ػيٌگ20یبثٌذ) تدضیِ، تغييش هي

كشدًذ، ثشآٍسد سًٍذ طًتيکي ٍ هحيغي دس یك خوؼيت، اسصیبثي 

پزیش ٍ ًمؾ ػَاهلي اص لجيل تغزیِ،  ّبي اًتخبة سا اهکبى سٍؽ

كٌذ. ثٌبثشایي، هغبلؼِ حبضش ثب  هيثْذاؿت ٍ تَليذهثل سا آؿکبس 

ّذف ثشآٍسد پبساهتشّب ٍ سًٍذ طًتيکي ٍ فٌَتيپي كفبت سؿذ دس 

 گَػفٌذاى صل اخشا ؿذ.

 ّا هَاد ٍ رٍش     

 22 حذٍد آٍسي ؿذُ عي دس ایي هغبلؼِ اص اعالػبت خوغ

دس ایؼتگبُ اكالح ًظاد گَػفٌذ صل اػتفبدُ  (1387-1366)ػبل

 اػتفبدُ ّب ثب اخز ؿذُ، دادُ اعالػبت شایؾثبصثيٌي ٍ ٍی اص ؿذ. پغ

                                          
. Singh et al.
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Estimation of parameters and genetic trends for growth traits in Zel sheep
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In this study, to determine the components of (co) variance and genetic parameters of growth traits 

information of Zel sheep breeding center was used. The collected records during 1987 to 2009 were 

analyzed using multivariate animal model with DFREML procedure in Zel breeding station of Sari. 

The direct heritability of  birth weight(BW), weaning weight(WW) and 6- month weight(6MW) 

based on the  most appropriate model were assessed  0.11, 0.23 and 0.15, respectively. Heritability 

for average daily gain from birth  to weaning(ADG0-3) and  average daily gain from weaning to 6- 

month weight(ADG3-6), and Kleiber ratio from birth to weaning(KR0-3) and kleiber ratio from 

weaning to 6 month (KR3-6) were estimated 0.20, 0.10, 0.06 and 0.04, respectively. The annual 

genetic and phenotypic gain for BW, WW, 6W traits were -1 and -46 gr, -1 and -108 gr, 5 and 145 

gr respectively; ADGa and ADGb were -0.01 and -2.13, and 0.00 and 0.41 gr, respectively; KRa and 

KRb were 0.00 and -0.02 and 0.00 and 0.06, respectively. 

Key words: Correlation, Heritability, Genetic trend, Zel sheep. 
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اص لحبػ تبثيش ػَاهل هحيغي ثش كفبت هَسد  SASآهبسي  ثؼتِ اص

هٌظَس ؿذًذ. ایي  هذل دس داسي ثشسػي آصهَى ؿذًذ ٍ ػَاهل هؼٌي

 ٍ دٍللَ للَ، تك)تَلذ تيپ ،(هبدُ ٍ ًش)ثشُ ػَاهل ؿبهل اثش خٌغ

 ػي ٍ( فلل 4)صایؾ فلل ،(1387 تب 1366)صایؾ ػبل ،(للَ ػِ

 ٍصى ؿبهل ّب ثشُ دس هغبلؼِ هَسد ثَد ٍ كفبت( ػبل 8 تب 2)هبدس

 لجل سٍصاًِ ٍصى افضایؾ هبّگي، ؿؾ ٍصى ؿيشگيشي، ٍصى تَلذ،

 لجل كليجش ضشیت ؿيشگيشي، اص پغ سٍصاًِ ٍصى افضایؾ ؿيشگيشي،

 ایي دس. ثَدًذ ؿيشگيشي اص پغ كليجش ضشیت ٍ ؿيشگيشي اص

 ؿذ: تؼشیف صیش كَست ثِ كليجش ضشیت ثشسػي
 تب تَلذ اص سٍصاًِ ٍصى افضایؾ(/ ؿيشگيشي ٍصى)75/0

ؿيشگيشي اص لجل كليجش ضشیت; ؿيشگيشي
 تب ؿيشگيشي اص سٍصاًِ ٍصى افضایؾ(/ هبّگي ؿؾ ٍصى)75/0

ؿيشگيشي اص پغ كليجش ضشیت; هبّگي ؿؾ

ّش كذام اص كفبت ثب اػتفبدُ اص ؿؾ هذل حيَاًي تدضیِ ٍ تحليل 

 صیش كَست ثِ اػتفبدُ هَسد آهبسي ّبي هذل هبتشیؼي ؿذًذ. ؿكل

 :اػت
y = X b + Z1 a + e                                                                         (M1 ( 

y = X b + Z1 a +Wp + e                                                                 (M2 ( 

y = X b + Z1 a +Z2 m + e               COV (a,m) = 0                   (M3  (  

y = X b + Z1 a +Z2 m + e                  COV (a,m) ≠ 0                    (M4(

y = X b + Z1 a +Z2 m +Wp + e        COV (a,m)= 0                     (M5(

y = X b + Z1 a +Z2 m +Wp + e         COV (a,m) ≠ 0                    (M6)  

 افضایـي طًتيكي اثش ثشداس a هـبّذات، ثشداس  yّب، هذل ایي دس

 طًتيكي اثش ثشداس m هبدسي، دائوي هحيغي اثش ثشداس p هؼتمين،

X ،Z1 ، Z2 Wٍ ثَدُ ثبليوبًذُ اثش ثشداس eٍ هبدسي افضایـي ٍ  

 ػَاهل اثش ثِ تشتيت ثِ سا هـبّذات كِ ّؼتٌذ عشح ّبي هبتشیغ

 طًتيكي حيَاى، هؼتمين افضایـي طًتيكي تلبدفي ػَاهل ثبثت،

 ّوچٌيي. دٌّذ هي سثظ هبدسي دائوي هحيغي ٍ هبدسي افضایـي

COV(a,m) هبدسي ٍ هؼتمين افضایـي طًتيكي اثش كَاسیبًغ 

 ثِ هغبلؼِ تحت كفبت اص یك ّش طًتيكي پبساهتشّبي. ثبؿذ هي

 سٍؽ اص اػتفبدُ ثب هتغيشُ چٌذ ٍ یك تحليل ٍ تدضیِ كَست

ثي ًيبص اص  الگَسیتن ٍ( REML) ؿذُ هحذٍد دسػتٌوبیي حذاكثش

 همبیؼِ. ؿذ ثشآٍسد DFREML افضاس ًشم ٍػيلِثِ گيشي هـتك

 اًدبم دسػتٌوبیي ًؼجت آصهَى اص اػتفبدُ ثب ؿذُ ثشاصؽ ّبي هذل

 .ؿذ
 χ2

= -2(logL1-logL2) 

 دسػتٌوبیي لگبسیتن  تشتيت ثِ ًيض  logL2 ٍ logL1 ساثغِ، ایي دس

 سگشػيَى هيبًگيي اص اػتفبدُ ثب. ّؼتٌذ كبهل هذل ٍ ًظش هَسد هذل

 سًٍذ تَلذ، ػبل ثش كفبت فٌَتيپي هيبًگيي ٍ اكالحي ّبي اسصؽ

 .ؿذ ثشآٍسد كفبت فٌَتيپي ٍ طًتيكي

 ًتایج ٍ بحث     

 اسائِ 1 خذٍل دس صل ًظاد سؿذ كفبت ثِ هشثَط تَكيفي آهبسُ

 ٍصى سكَسدّبي تؼذاد ؿَد، هي هـبّذُ كِ گًَِ ّوبى .اػت ؿذُ

 حزف هؼألِ ایي ػلت كِ داسد ًضٍلي ػيش ػي، افضایؾ ثب ثذى

 ثيي اص. ثبؿذ هي ثبالتش ػٌيي دس سكَسد ثجت ػذم یب ٍ ّب ثشُ اص ثشخي

 ٍصى ٍ ؿيشگيشي ثؼذ سٍصاًِ ٍصى افضایؾ ثشسػي، هَسد كفبت

 فٌَتيپي تٌَع كوتشیي ٍ ثيـتشیي داساي تشتيت ثِ هبّگي ؿؾ

 اص ثبالتش گشم( 135ؿيشگيشي) اص لجل سؿذ ػشػت. ثبؿٌذ هي

  .ثبؿذ هي گشم( 98ؿيشگيشي) اص پغ سؿذ ػشػت

دس تحميك حبضش هيبًگيي كفبت ٍصى تَلذ، ؿيشگيشي ٍ ؿؾ 

ٍ هيبًگيي كفبت افضایؾ  45/24ٍ  43/16، 81/2هبّگي ثِ تشتيت 

ذ ؿيشگيشي ٍ ضشیت كليجش لجل ٍ ثؼذ ٍصى سٍصاًِ لجل ٍ ثؼ

دػت آهذ. دس حبلي كِ  ثِ  8ٍ  17، 98، 135ؿيشگيشي ثِ تشتيت 

 لجل سٍصاًِ ٍصى افضایؾ كفبت (، هيبًگيي2005اثگبص ٍ ّوكبساى )

 ٍ ضشیت كليجش لجل ٍ گشم 3/36ٍ  4/100 سا ؿيشگيشي ٍ ثؼذ اص

 تَلذ، ٍصى هيبًگيي ٍ 4/4 ٍ 3/15 تشتيت ثِ سا  ؿيشگيشي ثؼذ

 ٍ 6/2،12 تشتيت ثِ سا َّسٍ گَػفٌذاى هبّگي ؿؾ ؿيشگيشي ٍ

كشدًذ كِ هيبًگيي توبهي كفبت هَسد ثشسػي كوتش  گضاسؽ 8/15

  ثبؿذ.   اص ًتبیح تحميك حبضش هي

 تَلذ، ٍصى كفبت ( هيبًگيي2010ٍ اص عشفي هحوذي ٍ ّوكبساى)

 ثيػش گَػفٌذاى ؿيشگيشي تب تَلذ سٍصاًِ ٍصى افضایؾ ٍ ؿيشگيشي

كيلَگشم؛ ثبًِ ٍ  137/0 ٍ 06/20 ،18/4 تشتيت ثِ سا

 ٍ هيبًگيي لضل، گَػفٌذاى سؿذ كفبت ثشسػي ثب (2009حبفظيبى)

 افضایؾ هبّگي، ؿؾ ؿيشگيشي، تَلذ، ٍصى كفبت هؼيبس اًحشاف
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 ؿيشگيشي اص سٍصاًِ ٍصى افضایؾ ٍ ؿيشگيشي تب تَلذ اص سٍصاًِ ٍصى

ٍ  198/0  ،01/32 ،65/22 ،18/4 تشتيت ثِ سا هبّگي ؿؾ تب

 تَلذ، ٍصى كفبت ( هيبًگيي2008ٍ سؿيذي ٍ ّوكبساى) 115/0

 گَػفٌذاى ؿيشگيشي لجل كليجش ضشیت ٍ ٍصى افضایؾ ؿيشگيشي،

 گضاسؽ كيلَگشم 019/0 ٍ 174/0 ،88/19 ،28/3 سا كشهبًي

  .كشدًذ

همبیؼِ ًتبیح حبكل اص ایي تحميك ثب گضاسؿبت اسائِ ؿذُ ًـبى 

ثِ دليل كَچك خثِ ثَدى گَػفٌذ صل، هيبًگيي دّذ كِ  هي

كفبت ثشآٍسد ؿذُ اًذكي كوتش اص همبدیش گضاسؽ ؿذُ ثشاي 

ًظادّبي ثَهي) ػشثي، لضل ٍ كشهبًي( ٍ ثيـتش اص ًظاد خبسخي) 

 ثبؿذ. َّسٍ( هي

 ّاي تَصیفي صفات رضد اطالعات هزبَط بِ آهارُ -1جدٍل 

 

 اطالعات حاصل اس تجشیِ ٍ تحلیل ضجزُ ًضاد سل -2جدٍل 
تؼذاد كل 

 حيَاًبت

تؼذاد حيَاًبت 

 پبیِ

تؼذاد حيَاًبت 

 خَى ّن

تؼذاد ًتبج ثب پذس 

 هـخق

تؼذاد ًتبج ثب هبدس 

 هـخق

حيَاًبت داساي 

 فشصًذ

حيَاًبت فبلذ 

 فشصًذ

 خًَي دس ّن

 كل )%(

31888 14735 17 23 5722 11660 20228 009/0 

 

تدضیِ ٍ . اػت ؿذُ آٍسدُ 2صل دس خذٍل  ًظاد ؿدشُ اعالػبت

ؿدشُ، تٌْب  دليل ًبهـخق ثَدى تحليل ؿدشُ ًـبى داد كِ ثِ

خيلي  ؿدشُ كل دس خًَي ّن ٍ ثَدُ خَى ّن حيَاى 17 تؼذاد

ثشآٍسد اخضاء ٍاسیبًغ ٍ پبساهتشّبي  .ثبؿذ هي%( 009/0) كن

اسائِ ؿذُ اػت. ٍساثت  3طًتيكي كفبت سؿذ ًظاد صل دس خذٍل 

 23/0( تب KRb) 04/0( ثشآٍسد ؿذُ دس داهٌِ 2hپزیشي هؼتمين )

(WW لشاس داسد. دس ایي ًظاد توبهي كفبت هغبلؼِ ؿذُ تحت )

ّبیي كِ ؿبهل اثشات ثَدًذ ثِ ًحَي كِ هذل تأثيش اثشات هبدسي

هبدسي ثَدًذ ثِ ػٌَاى هذل هٌبػت اًتخبة ؿذًذ. اثش هحيغي 

( ٍ اثش آى اص 13/0داس ثَدُ)دائوي هبدسي ثش سٍي ٍصى تَلذ هؼٌي

( ًيض ثيـتش ثَد. ػبیش كفبت ثِ 11/0اثش طًتيكي افضایـي هؼتمين)

ي هبدسي لشاس داؿتٌذ همبدیش هتفبٍت تحت تأثيش اثش طًتيكي افضایـ

ثِ ًحَي كِ هيضاى ٍساثت پزیشي هبدسي )
2m 001/0( اص (KRa )

( دس تغييش ثَد. هـبثِ ًتبیح حبكل ؿذُ دس ایي W6) 28/0تب 

 ّبيپظٍّؾ ثش هشٍسي ثب( 1383)ّوكبساى ٍ خَاُ هغبلؼِ، ٍعي

 تَػظ ایشاى گَػفٌذاى ًظاد اكالح صهيٌِ دس گشفتِ كَست

 سٍصاًِ ٍصى افضایؾ كفت پزیشي ٍساثت همبدیش هختلف، هحمميي

 گل، لشُ ػٌگؼشي، صًذي، ثلَچي، ًظادّبي دس ؿيشگيشي تب تَلذ اص

 تب 10/0 تشتيت سا ثِ هبكَئي ٍ ثختيبسي لشي لشي، كشهبًي، كشدي،

 ،06/0 ،19/0 تب 16/0 ،30/0 ،11/0 ،03/0 ،31/0 تب 21/0 ،12/0

 كفت

 BWWWW6 ADGaADGb KRa KRb

 4224 9695 4331 9885 4631 10222 13265 تؼذاد سكَسد

 -8 3 -140 21 1/10 1/6 1 حذالل

 24 30 396 323 6/49 2/36 5/5 حذاكثش
 8 17 98 135 45/24 43/16 81/2هيبًگيي2
S.D59/0 44/3 07/6 33 76 3 5 

CV(%)04/13 35/14 69/12 47/17 61/35 21/20 37/31 
1 BW ٍصى تَلذ؛ ،WW ٍصى ؿيشگيشي؛ ،W6 ٍصى ؿؾ هبّگي؛ ،ADGa   هتَػظ افضایؾ ٍصى سٍصاًِ لجل اص ؿييشگيشي ؛ ،ADGb،    هتَػيظ افيضایؾ ٍصى سٍصاًيِ پيغ اص ؿييشگيشي )اص

 ثِ گشم هي ثبؿٌذ.  ADGa    ٍADGbثِ كيلَگشم؛  BW ،WW  ٍW6، ضشیت كليجش ثؼذ اص ؿيشگيشي.  KRb2، ضشیت كليجش لجل اص ؿيشگيشي؛ KRaؿيشگيشي تب ؿؾ هبّگي( ؛ 
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خؼفشاٍغلي ٍ  .كشدًذ گضاسؽ 21/0 ٍ 11/0 تب 05/0

 تب تَلذ اص سٍصاًِ ٍصى افضایؾ تَلذ، ٍصى ( كفبت2010ّوكبساى)

 تب ؿيشگيشي اص سٍصاًِ ٍصى افضایؾ ؿيشگيشي، ٍصى ؿيشگيشي،

سا هَسد ثشسػي لشاس دادًذ؛ همبدیش  هغبًي گَػفٌذاى ػبلگيیك

ّب دس توبم كفبت هَسد ثشسػي آى پزیشي گضاسؽ ؿذُ ٍساثت

سؿيذي ٍ   بدیش گضاسؽ ؿذُ دس ایي تحميك ثَد.كوتش اص هم

 اص لجل كفبت هؼتمين پزیشي ٍساثت همبدیش (2008ّوكبساى)

 ٍ ؿيشگيشي ٍصى سٍصاًِ، ٍصى افضایؾ تَلذ، ٍصى ؿبهل ؿيشگيشي

 ،15/0 ،04/0 تشتيت ثِ هذل تشیي هٌبػت ثشاػبع سا كليجش ًؼجت

هيضاى ٍساثت پزیشي گضاسؽ ؿذُ . كشدًذ گضاسؽ 08/0 ٍ 27/0

ثشاي كفت ٍصى تَلذ ثؼيبس كوتش اص ًتبیح تحميك حبضش اػت ٍلي 

ثشاي ػبیش كفبت تمشیجب دس هحذٍدُ همبدیش گضاسؽ ؿذُ ایي 

 ٍاسیبًغ ثِ دائوي ٍاسیبًغ هحيغي همذاس ثبؿذ. ّوچٌيي تحميك هي

 تشتيت ثِ سا ؿيشگيشي ٍصى ٍ سٍصاًِ ٍصى افضایؾ كفبت فٌَتيپي

 هثجت سا كفبت ایي ثيي هؼتمين طًتيكي ّوجؼتگي ٍ 13/0 ٍ 13/0

  .كشدًذ گضاسؽ صیبد ٍ

تيشیي هيذل ثيشاي   كِ ًتبیح حبكل اص ایيي تحمييك هٌبػيت    دس حبلي

كفبت افضایؾ ٍصى سٍصاًِ لجل ؿيشگيشي ٍ ٍصى ؿيشگيشي سا هذل 

 چْبس هؼشفي كشد كِ دس آى اثش هحيغي دائوي ٍخَد ًذاسد.

 

پاراهتزّاي صًتیکي صفات رضد ًضاد سل1بزآٍرد اجشاء ٍاریاًس ٍ  -3جدٍل 

1BW  ٍصى تَلذ؛ ،WW ٍصى ؿيشگيشي؛ ،W6 ٍصى ؿؾ هبّگي؛ ،ADGa هتَػظ افضایؾ ٍصى سٍصاًِ لجل اص ؿيشگيشي ؛ ،ADGb،  هتَػظ افضایؾ ٍصى سٍصاًِ پغ اص ؿيشگيشي )اص

 اص ؿيشگيشي، ضشیت كليجش ثؼذ KRb، ضشیت كليجش لجل اص ؿيشگيشي؛ KRaؿيشگيشي تب ؿؾ هبّگي(؛ 

 دس ؿذُ هغبلؼِ كفبت ثيي ّبي طًتيكي ٍ فٌَتيپي ّوجؼتگي ثشآٍسد
 ثيي فٌَتيپي ٍ طًتيكي ّوجؼتگي. اػت ؿذُ دادُ ًـبى  4 خذٍل
 اص ثؼذ ٍ( ADGa)لجل سٍصاًِ ٍصى افضایؾ هتَػظ كفبت

 خجشاًي سؿذ احتوبالً آى ػلت كِ ثَدُ هٌفي( ADGb)ؿيشگيشي

 دیگش، ػجبست ثِ. ثبؿذ هي ؿيشگيشي اص پغ دٍسُ دس ّب ثشُ ثشخي
 اص پغ داسًذ، پبیيٌي سؿذ ػشػت ؿيشگيشي اص لجل كِ ّبیي ثشُ

 دس پذیذُ ایي یبثذ. هي افضایؾ ّبآى سؿذ ػشػت ؿيشگيشي
 اي تغزیِ ؿشایظ كِ هٌبعمي دس خلَكبً گَػفٌذ هختلف ًظادّبي

 .اػت ؿذُ گضاسؽ ثبؿذ، ًوي هٌبػت چٌذاى ؿيشگيشي اص پغ

كوتشیي ّوجؼتگي طًتيكي ثيي كفبت ضشیت كليجش لجل 
 ثِ هيضاى( )KRbٍ ضشیت كليجش ثؼذ ؿيشگيشي( )KRaؿيشگيشي

ٍ كوتشیي ّوجؼتگي فٌَتيپي ثيي كفبت ٍصى اص ؿيشگيشي  -939/0
كفبت  ثيي. هـبّذُ ؿذ -477/0ٍ ضشیت كليجش لجل ؿيشگيشي

ؿيشگيشي  لجل سٍصاًِ ٍصى افضایؾ ؿيشگيشي ٍ ٍصى هغبلؼِ ؿذُ،
 ٍ 993/0 تشتيت داساي حذاكثش استجبط طًتيكي ٍ فٌَتيپي) ثِ

( دس گَػفٌذ ًظاد َّسٍ ًتبیح 2005ثَد. اثگبص ٍ ّوكبساى) (994/0
دػت آٍسدًذ ٍ گضاسؽ كشدًذ كِ ایي دٍ كفت اص هـبثْي ثِ

 ّبي یكؼبًي ّؼتٌذ. لحبػ طًتيكي یكي ثَدُ ٍ تحت كٌتشل طى

mar ,
2m 2c 2h 2

p ma, 2

e
 2

m
2

c
2

a
هذل كفت

- - 01/013/0 02/011/0 13/0 - 10/0  - 02/0 01/0 2 BW

91/0- 02/025/0 - 03/023/0 57/5 20/1- 12/4  38/1 - 26/1 4 WW

00/1- 03/028/0 - 04/015/0 62/9 01/2- 43/7  71/2 - 49/1 4 W6 

22/0- 02/027/0 - 03/020/0 12/559 11/123- 88/414  93/152 - 41/114 4 ADGa

- 03/008/0 - 05/010/0 14/1220 - 47/1006  92/93 - 75/119 3 ADGb

25/0- 00/0001/0 - 01/006/0 26/11 02/0- 55/10  01/0 - 72/0 4 KRa

- 03/009/0 - 05/004/0 80/6 - 92/5  60/0 - 67/0 3 KRb

15



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دادُ ًـبى 1 ؿكل دس صل ًظاد سؿذ كفبت فٌَتيپي ٍ طًتيكي سًٍذ

 فٌَتيپي ٍ طًتيكي سًٍذّبي ؿَد، هي هـبّذُ كِ عَسّوبى. اػت ؿذُ

 ًبهٌظن ّبآى تغييشات ٍ( افضایـي یب ٍ كبّـي) ًذاؿتِ خبكي ًظن

 كفبت ثشاي ػبليبًِ فٌَتيپي ٍ طًتيكي پيـشفت هيضاى. ثبؿذ هي

BW،WW ، W6، ِ1) گشم،( -46 ٍ -1) همبدیش ثِ تشتيت ث- ٍ 

ثِ  ADGa ٍ ADGb كفبت ثشاي ٍ گشم( 145 ٍ 5) گشم،( -108

 ٍ KRa ثشاي ٍ گشم( 41/0 ٍ 00/0) ٍ( -13/2 ٍ -01/0) تشتيت

KRb  ِؿذ ثشآٍسد(  06/0 ٍ 00/0) ٍ( -/02 ٍ 00/0) تشتيت ث .

 ثشاي فمظ فٌَتيپي ٍ طًتيكي پيـشفت ؿَد هي هـبّذُ كِ عَسّوبى

 پيـشفت كفبت، ػبیش ٍ ثشاي ثَدُ تَخِ لبثل هبّگي ؿؾ ٍصى

همذاس سًٍذ . ثبؿذ هي هٌفي هَاسد ثؼضي دس ٍ ًبچيض فٌَتيپي ٍ طًتيكي

طًتيكي ثشآٍسد ؿذُ دس ایي تحميك ثشاي كفبت ٍصى تَلذ، ٍصى 

تش اص همبدیش ثِ دػت آهذُ ثشاي  ؿيشگيشي ٍ ٍصى ؿؾ هبّگي كن

، 5، 3، 2گَػفٌذ كشهبًي، كشدي، ػٌدبثي، ثلَچي، هٌض ٍ تبسگي ثَد)

 (1387هحوذي ٍ ّوكبساى)( ٍلي ّوبًٌذ ًتبیح تحميك 15ٍ  11، 10

كشدي هٌفي ثشآٍسد ؿذ. ثب تَخِ ثِ تغييشات ػبالًِ دس گَػفٌذاى 

ّب، تأثيش ػَاهل هحيغي ٍ ًَػبًبت  گيشي دس ثشُ كفبت هَسد اًذاصُ

ّبي  ؿَد. ثٌبثشایي، ثبیذ دس ثشًبهِ هـخق هي ایي ػَاهل ثِ ٍضَح

اكالح ًظادي لجل اص ّش الذاهي ؿشایظ هحيغي ثْيٌِ ثشاي ثشٍص ّش چِ 

فشاّن ؿَد تب سًٍذ فٌَتيپي ثب سًٍذ طًتيكي ثيـتش پتبًؼيل طًتيكي گلِ 

خْت ؿَد. ؿبیذ دليل ػوذُ كن ثَدى سًٍذ طًتيكي دس ایي  گلِ ّن

ّبیي ثب اسصؽ  ًظاد هشثَط ثِ تأثيش ػَء ػَاهل هحيغي، اػتفبدُ اص لَذ

ّب ثبؿذ. گيشي اكالحي كن ٍ ػذم تَخِ ثِ كٌتشل ؿذُ ثَدى خفت
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 گیزيًتیجِ     

 تبثيش تحت ؿذت ثِ ثشسػي هَسد سؿذ كفبت كِ خبیيآى اص

 حبكل اكالحي اسصؽ دادى لشاس ًظش هذ ثبؿٌذ، هي هبدسي اثشات

 ٍ طًتيكي سًٍذ. ثبؿذ هي ضشٍسي اًتخبة ثشًبهِ دس اثش ایي اص

 كفش حذ دس ٍ ًبچيض ثؼيبس صل گَػفٌذاى تَليذي كفبت فٌَتيپي

 دس كبفي دلت ػذم سا آى ػوذُ دالیل ثتَاى ؿبیذ كِ ؿذ گضاسؽ

 ّب،ثشُ ٍصى ثجت ٍ گيشي اًذاصُ دس كبفي دلت ػذم ؿدشُ، ثجت

 تبخيش ًظيش هـكالتي ٍخَد هذیشیتي، ٍ هحيغي هختلف ًَػبًبت

 ثشُ ثجت دس دلت كبّؾ ػجت كِ ّبثشُ گَؽ ؿوبسُ ًلت دس

ًجَد  ّوچٌيي ٍ داًؼت ؿذ خَاّذ ّب آى ٍصى ٍ هيؾ ّش ثِ هتؼلك

الصهِ  ًظاد كِ هـخق ثشاي  اكالحي ٍ ؿبخق اًتخبة اّذاف

 .كشد ثيبى اػت سا طًتيكي پيـشفتدػتيبثي ثِ 

 هٌابع     

(. آهبس ًبهِ اػتبى هبصًذساى. ػبصهبى ثشًبهِ ٍ 1385ثي ًبم ) -1

 ثَدخِ اػتبى هبصًذاى.

 آٌّي. م ٍ سؿيذي،. ا ػفيذػٌگي، دلتٌگ. ح ،.ع حؼٌي، -2

 هحيغي ٍ فٌَتيپي طًتيكي، سًٍذ ثشآٍسد(. 1388. )آرسي
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سًٍذ طًتيكي ٍ فٌَتيپي كفبت سؿذ ًظاد صل -1ؿكل 

 (P trend  سًٍذ فٌَتيپي؛ :G trend ٍ سًٍذ طًتيكي :Year of Birth )ػبل تَلذ :
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 هٌبثغ ٍ كـبٍسصي ػلَم هدلِّ. ثلَچي گَػفٌذ دس سؿذ كفبت

 .132-126كفحِ ،16 ؿوبسُ عجيؼي،

 ٍ طًتيكي سًٍذّبي ثشآٍسد(. 1387. )آخـي. ح ٍ ،.ا سؿيذي، -3

 ػلَم هدلِ. كشدي گَػفٌذ دس تَليذي كفبت ثشخي هحيغي

 .335-329 كفحِ ،3 ؿوبسُ كـبٍسصي،

(.  ثشسػي ٍضؼيت 1391ح. تَغذسي)هؼتبًي ، س.، ٍ ع. -4

ٍ پشٍسؽ گَػفٌذاى ًظاد صل دس حَهِ ؿْشػتبى آهيختِ گشي 

گشگبى. ّوبیؾ هلي پشٍسؽ ٍ حفؼ ػشهبیِ ّبي طًتيكي 
 .134-138گَػفٌذاى صل ٍ داالق ، داًـگبُ گٌجذ كبٍٍع.  ف 

. تَحيذي. س ٍ هَػَي،. ع.م تشؿيضي، ٍاػؼ. س ،.ح هَالئيبى،-5

 دس سؿذ كفبت فٌَتيپي ٍ طًتيكي سًٍذ ثشسػي(. 1384)

 ثض ٍ گَػفٌذ پظٍّـي ػويٌبس دٍهيي. ػٌدبثي ًظاد گَػفٌذاى

 .كـَس داهي ػلَم تحميمبت هَػؼِ كـَس،

 ع.س. خَاسهي، ًدبتي ا. ؿْشثبثك، هشادي م. م.، خَاُ، ٍعي -6

 اكالح ثش هشٍسي(. 1383. )تشؿيضي ٍاػؼ س. ٍ آؿتيبًي هيشائي

 ػلَم كٌگشُ اٍليي همبالت هدوَػِ. ایشاى دس گَػفٌذ ًظاد

 .تْشاى داًـگبُ كـَس، آثضیبى ٍ داهي
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