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 چکیذٌ:

شاذ  باٍ   تحقیق حاضر بٍ مىظًر بررسی ريوذ َمخًوی در گًسفىذان ایستگاٌ پريرش ي اصالح وصاد گًسفىذ شال اوجاا   

( کٍ تًسط مرکس تحقیقاات کااايرزی ي   مادٌ 2627ور ي  4064رأض گًسفىذ وصاد شال)  6691َمیه مىظًر، از اطالعات 

آيری شذٌ بًدوذ، استفادٌ شذ  ضریب َمخًوی َر فرد باا   جمع 1392تا  1376َای  مىابع طبیعی استان قسيیه طی سال

درصذ از کل حیًاواات َمخاًن بًدواذ  میااوگیه،      15/24ن دادوذ کٍ برآيرد شذ  وتایج واا CFCاستفادٌ از ور  افسار 

درصاذ ي میااوگیه، حاذاقل ي     25/31، صافر ي  51/1حذاقل ي حذاکثر ضریب َمخًوی برای کل حیًاواات باٍ ترتیاب    

درصذ برآيرد شذوذ  میاوگیه ي اوحراف  25/31ي  01/0، 28/6حذاکثر ضریب َمخًوی برای حیًاوات َمخًن بٍ ترتیب 

ٌ   40/1±77/3ي  58/1±15/4َای ور ي مادٌ در کل جمعیت بٍ ترتیب ار ضریب َمخًوی برای برٌمعی -درصذ ي بارای بار

درصاذ بارآيرد شاذ  ريواذ تاییارات سااضیاوٍ ضاریب         54/1±99/3ي  46/1±01/4َای تک قلً ي دي قلً در کل جمعیت 

دار رصذ محاسبٍ شذ کٍ از  وظر آماری معىید  -15/0ي  07/0َمخًوی برای کل حیًاوات ي حیًاوات َمخًن بٍ ترتیب 
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 مقذمٍ     

آهیشػ ثیي افزاد خَیؾبًٍذ کِ خذ هؾشزک دارًذ، عجت ایدبد 

ّب ؽَد. ثب ایدبد ّوخًَی ٍاریبًظ صًشیکی ثیي خبًَادُّوخًَی هی

یبثذ. افشایؼ، ٍاریبًظ صًشیکی داخل یک خبًَادُ کبّؼ هی

ّبی هغلَة هضز ٍ کبّؼ دبعخ ّوچٌیي، ّوخًَی ظَْر اثز آلل

. ثزخی اس ػَاهل (6)ثِ اًشخبة در صفبر اقشصبدی را در دی دارد

اس قجیل آهیشػ حیَاًبر خَیؾبًٍذ، اًذاسُ خوؼیز دبیِ، سؼذاد خذ 

ّبی شخبة، ًغجز ًز ثِ هبدُ، رٍػهؾشزک، اًذاسُ هَثز خوؼیز، اً

سَاًٌذ در  خذیذ سَلیذهثلی اس قجیل اًشقبل خٌیي ٍ سلقیح هصٌَػی هی

ّبی هؼوَال ثزًبهِ (.2سغییز ّوخًَی در خبهؼِ سأثیزگذار ثبؽٌذ)

ؽًَذ ثب  اًشخبة کِ ثزای ثْجَد صًشیکی صفبر اقشصبدی عزاحی هی

ّبی اصالح افشایؼ ّوخًَی ّوزاُ اعز ٍلی در ثیؾشز ثزًبهِ

ؽَد اس افشایؼ ّوخًَی در خوؼیز خلَگیزی ًضادی سالػ هی

ؽَد، ّزچٌذ افشایؼ ّوخًَی در ایدبد الیي خبلص اخشٌبة ًبدذیز 

ّبی ثغشِ اهکبى ثزٍس ّوخًَی ثیؾشز (. هؼوَالً در خوؼیز2اعز)

سَاًذ اس ًغلی ثِ ًغل دیگز ثغشِ ثِ راّجزد آهیشؽی ٍ اعز کِ هی

(. ثِ هٌظَر ًگْذاری سٌَع صًشیکی گلِ 12ٍ  4)اًشخبة افشایؼ یبثذ

در عغح قبثل قجَل ثبیذ هیشاى ّوخًَی هحذٍد ؽَد سب سٌَع 

صًشیکی هَخَد ثبػث گزدد حیَاًبر آیٌذُ ثِ سغییزار هحیغی ٍ 

(.15ٍ  5سزی ًؾبى دٌّذ) اًشخبة دبعخ هغلَة

سحقیقبر سیبدی در سهیٌِ ثزآٍرد هقذار ضزیت ّوخًَی اًدبم 

ای رٍی ( در هغبلؼ2012ِثحزی ثیٌبثبج ٍ ّوکبراى )ؽذُ اعز. 

ٍ  52/1گل، هشَعظ ّوخًَی را ثزای کل خوؼیز  گَعفٌذ قزُ

درصذ هحبعجِ کزدًذ. هیزسا هحوذی  15/4ثزای حیَاًبر ّوخَى 

(، هقذار ضزیت ّوخًَی کل خوؼیز ٍ خوؼیز 2012ٍ رؽیذی )

زآٍرد درصذ ث 74/1ٍ  51/0ّوخَى گَعفٌذاى هغبًی را ثِ سزسیت 

ّبیی ثزای ثزآٍرد ضزیت ّوخًَی رٍی ًضادّبی  ًوَدًذ. دضٍّؼ

عبردی، ثزٍال، الغٌجزگ، سًذی، ثلَچی ٍ هغبًی اًدبم ؽذُ اعز 

ٍ 95/1، 06/1، 22، 81/9، 82/2کِ هیبًگیي ّوخًَی را ثِ سزسیت 
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In this research, investigation of inbreeding trend on Shal sheep was carried out using 

collected data from 1997 to 2013 at Animal Breeding station of Shal breed loacate in 

Ghazvin province, Iran. Data were included information of 6691 lambs consist of 4064 

males and 2627 females. Estimation of inbreeding coefficient was performed by using CFC 

software. The results showed that, 11.24 percent of whole animals were inbred and mean, 

minimum and maximum of inbreeding coefficients were 1.51, 0 and 31.25 percent for 

whole animals, respectively, also mean, minimum and maximum inbreeding coefficients for 

inbred animals were 6.28, 0 and 31.25 percent, respectively. Mean (standard deviation) of 

inbreeding coefficients in whole animals were 1.85 (4.15) and 1.40 (3.77) percent for male 

and female lambs, and for single and twin lambs were 1.46 (4.01) and 1.54 (3.99) percent, 

respectively. Annual trends of inbreeding coefficient were 0.07 and -0.15 percent for whole 

and inbred animals that which was not significant. 
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 15، 14، 12، 7، 1درصذ ثزای کل خوؼیز گشارػ کزدًذ)51/0

( ثزای گَعفٌذاى 2012ى ٍ ّوکبراى )ّوچٌیي غالم ثبثبئیب .(16ٍ 

ٍ درصذ در عبل گشارػ ًوَدًذ. ؽیخلَ 02/0هغبًی، ایي هقذار را 

ای کِ ثز رٍی گَعفٌذاى ثلَچی ( در هغبلؼ2011ِّوکبراى )

درصذ در عبل  15/0داؽشٌذ، هقذار رًٍذ ّوخًَی کل خوؼیز را 

ٍ ّوکبراى هحبعجِ ًوَدًذ. ّوچٌیي عجق گشارػ ًَرثزگ

رًٍذ ّوخًَی در گَعفٌذاى سکغشَل، ؽزٍح ؽبیز ٍ  (،2007)

آکغــفَرد داًوبرک در ّز ًغل سقزیجبً یک درصذ افشایؼ یبفشِ 

( ًیش گــشارػ کزدًذ هیشاى 2004ٍ ّوکبراى )هٌذالاعــز. 

درصذ  63/0ّوخًَی گَعــفٌذاى هظفزًگبری ٌّذ در ّز ًغــل 

د ّوخًَی هی-ؽَکِ سصَر هیثب ٍخَد ایيافشایؼ یبفشِ اعــز. 

سَاًذ اثشار هفیذی ثزای ثْجَد خوؼیز گَعفٌذاى اس عزیق افشایؼ 

ّبی هغلَة ثبؽذ ٍلی در صَرر ػذم کٌشزل هٌدز ثِ فزاٍاًی صى

(. ّوخًَی ثِ دلیل اثزگذاری در 11ؽَد)سیبى اقشصبدی هی

ّبی فٌَسیذی، کِ دغزٍی ٍاریبًظ صًشیکی افشایؾی ٍ ًیش ارسػ

ؽَد، یک ًگزاًی ػوذُ در اصالح دام هی ًبؽی اس ّوخًَی ًبهیذُ

خبیی کِ ّوخًَی عجت سغییز عبخشبر اس آى(. 6گزدد)هحغَة هی

ًیش رؽذ، سَلیذ، عالهز، قذرر ثبرٍری  ؽَد ٍصًشیکی خوؼیز هی

، لذا السم اعز ثِ (15دّذ)ٍ قذرر سًذُ هبًی را کبّؼ هی

حقیق ثزرعی ؽدزُ حیَاًبر ٍ سدشیِ ٍ سحلیل آى دزداخشِ ؽَد ٍ س

حبضز ثب ّذف ثزرعی ؽدزُ ٍ رًٍذ ّوخًَی در گَعفٌذاى ًضاد 

 ؽبل اًدبم ؽذ.

 َامًاد ي ريش    

رأط گَعفٌذ  6691در ایي دضٍّؼ اس اعالػبر ؽدزُ هزثَط ثِ 

کِ عی رأط ثزُ هبدُ  2628رأط ثزُ ًز ٍ  4063ًضاد ؽبل ؽبهل 

در ایغشگبُ دزٍرػ ٍ اصالح ًضاد گَعفٌذ  1392سب  1376ّبی  عبل

ؽبل ٍاثغشِ ثِ هزکش سحقیقبر قشٍیي ًگْذاری ٍ ثجز ؽذُ ثَد، 

 اعشفبدُ ؽذ. 

اعالػبر هَرد اعشفبدُ ؽبهل ؽوبرُ حیَاى، ؽوبرُ دذر، ؽوبرُ 

هبدر، خٌظ)ًز ٍ هبدُ(، سیخ سَلذ)سک قلَ، دٍقلَ، عِ قلَ ٍ 

سَعظ ًزم افشار 

چْبرقلَ( ٍ عبل سَلذ ثزُ ثَد. فبیل ؽدزُ ٍ ارسجبط آى ثب فبیل دادُ 

Excel ُعبسی ؽذ. آهبد 

 

اعالػبر هزثَط ثِ عبخشبر ؽدزُ گَعفٌذاى ایغشگبُ ؽبل در 

 آٍردُ ؽذُ اعز. 1خذٍل 

اطالعات شجرٌ مًرد استفادٌ گًسفىذان وصاد شال 1-جذيل

سؼذادؽدزُ

7789سؼذاد کل حیَاًبر

1616سؼذاد حیَاًبر ّوخَى

285سؼذاد کل دذرّب

2295سؼذاد کل هبدرّب

6691سؼذاد ًشبج ثب دذر ٍ هبدر هؾخص

1098سؼذاد حیَاًبر دارای دذر ًبهؾخص

007/0هشَعظ راثغِ خَیؾبًٍذی ػذدی

ضزیت ّوخًَی حیَاًبر هَخَد در ؽدزُ ثب اعشفبدُ اس الگَریشن 

ثزآٍرد ؽذ. عذظ سغییزار  ( ًزم افشار 1992CFCهیَعي ٍ لٍَ )

ّبی هَرد هغبلؼِ ثز اعبط خٌظ ٍ هیبًگیي ّوخًَی در عی عبل

سیخ سَلذ ثزرعی ٍ هیشاى سغییزار عبالًِ ّوخًَی ثِ ٍعیلِ ثزاسػ 

 SAS  لذ  سَعظ ًزم افشار رگزعیَى خغی ّوخًَی ثز عبل سَ

 ثزآٍرد گزدیذ.

 وتایج ي بحث     

رأط( ثِ  2627ٍ هبدُ )( رأط 4064) در ایي دضٍّؼ، حیَاًبر ًز 

دٌّذ. درصذ اس کل خوؼیز را سؾکیل هی 26/39ٍ  60/ 70سزسیت 

رأط قـَذ ٍ    90رأط حیَاى هَخَد در ؽدزُ )حبصل اس  6691اس 

ــذاد    1097 ــیؼ( سؼ ــَى    15/24)رأط  1616رأط ه ــذ( ّوخ درص

ّب در کل خوؼیز ثَدًذ. ًشبیح ًؾبى دادًذ کِ هیبًگیي ّوخًَی ثزُ

 ثبؽذ. درصذ هی 28/6ٍ  51/1ٍ خوؼیز ّوخَى ثِ سزسیت 

هیبًگیي ّوخًَی)درصذ( در کل خوؼیـز ٍ خوؼیـز ّوخـَى ثـِ   

 ارائِ ؽذُ اعز. 2سفکیک خٌظ ٍ ًَع سَلذ در خذٍل 
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 َمخًن یتي جمع یت)درصذ( در کل جمع یَمخًو یاوگیهم  -2جذيل 

 

ّبی ّوخًَی هخشلف در خوؼیز  فزاٍاًی افزاد ثِ سفکیک گزٍُ

ًؾبى دادُ ؽذُ اعز. ًشبیح ًؾبى  3هغبلؼِ در خذٍلگَعفٌذ هَرد 

ّبی ّوخًَی، ثیؾشزیي حیَاًبر ّوخَى دادًذ کِ در ثیي گزٍُ

درصذ  5درصذ( را حیَاًبر ثب ضزایت ّوخًَی صفز سب  13/13)

دٌّذ کِ ایي ًشبیح هیشاى دبییي ّوخًَی را در ایي گلِ  سؾکیل هی

درصذ اس کل  20/0کٌٌذ. در گلِ هَرد ثزرعی، سٌْب هیسأییذ 

 84/75درصذ ٍ  25حیَاًبر، دارای ضزیت ّوخًَی ثیؾشز اس 

ثبؽٌذ. هقذار درصذ اس خوؼیز دارای ضزیت ّوخًَی صفز هی

-دبییي ّوخًَی در ایي گلِ ثِ دلیل ایي اعز کِ ّز چٌذ عبل یک

ثبر خزیذ قَذ اس هٌبعق هخشلف اعشبى سَعظ ایغشگبُ اًدبم هی-

هوکي ثبؽذ ٍ ارسجبط صًشیکی ثیي  گیزد، سب ّوخًَی در حذاقل

ّبی هزدهی ٍخَد داؽشِ ثبؽذ. در سحقیق ّبی ایغشگبُ ٍ گلِگلِ

(، هقذار هشَعظ ّوخًَی ثزآٍرد 2012ثحزی ثیٌبثبج ٍ ّوکبراى )

ؽذُ ثزای کل خوؼیز در راعشبی سحقیق اخیز ثَد، ٍلی هقذار 

-هشَعظ ّوخًَی در خوؼیز ّوخَى کوشز اس سحقیق حبضز هی

ّوچٌیي، هقذار ّوخًَی ثزآٍرد ؽذُ کل خوؼیز سحقیق ثبؽذ. 

( 2012)اخیز ثیؾشز اس ًشبیح سحقیقبر هیزسا هحوذی ٍ رؽیذی

( رٍی گَعفٌذاى 2008رٍی گَعفٌذاى سًذی، ػبدلی خَاُ )

( رٍی گَعفٌذاى هغبًی 2012سًذی ٍ غالم ثبثبئیبى ٍ ّوکبراى )

ّوکبراى  ثبؽذ ٍلی اس هقبدیز ثزآٍرد ؽذُ سحقیقبر ٍیٌز ٍهی

( 2005( رٍی گَعفٌذاى عبردی، رسٍعکب ٍ ّوکبراى)1992)

( رٍی 2009ٍ ّوکبراى )ٍاى ٍیکرٍی گَعفٌذاى ثزٍال،

( رٍی 2011ٍ ّوکبراى ) ٍ ؽیخلَ گَعفٌذاى الغٌجزگ دٍرهز

ثبؽذ. سغییزار سؼذاد خوؼیز گَعفٌذ گَعفٌذاى ثلَچی کوشز هی

ًؾبى دادُ  4ؽبل در کل خوؼیز ٍ خوؼیز ّوخَى در خذٍل 

دارای رًٍذ  1392سب  1376ؽذُ اعز. سؼذاد افزاد ّوخَى اس عبل   

 14کوشزیي سَلذ ) 1376کِ در عبل  عَریًبهٌظوی ثَدُ اعز، ثِ

ؽذ. رأط( را ؽبهل هی 1673ثیؾشزیي سَلذ ) 1391رأط( ٍ در عبل 

 1کوشزیي ثزُ ّوخَى ) 1389ٍ  1388، 1385ّوچٌیي در عبل 

رأط( هشَلذ  534ثیؾشزیي ثزُ ّوخَى ) 1391رأط( ٍ در عبل 

 ؽذُ ثَدًذ.

 

حیَاًبر ّوخَىکل حیَاًبر

اًحزاف هؼیبر ±هیبًگیيسؼذاداًحزاف هؼیبر ±هیبًگیيسؼذادثزُ

07/6±85/196023/6±406415/4ًز

86/5±40/163077/5±262777/3هبدُ

19/6±46/188322/6±373301/4سک قلَ

31/6±54/170591/5±287699/3دٍ قلَ

85/7±32/22160/3±7109/4عِ قلَ

50/12±16/4400/0±1215/6چْبر قلَ

فراياوی جمعیت گلٍ گًسفىذ مًرد مطاضعٍ بٍ   -3جذيل 

َای مختلف َمخًویتفکیک گريٌ

ّبی ضزایت ّوخًَی گزٍُ

)درصذ(

درصذ اس کلسؼذاد حیَاًبر

0;F507684/75

5≥F>087913/13

10≥F>531875/4

15≥F>1028627/4

20≥F>157004/1

25≥F>204973/0

25<F1620/0
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رًٍـــذ سغییـــزار ّوخـــًَی در خوؼیـــز گَعـــفٌذاى ًـــضاد ؽـــبل عـــی 
ًؾـبى دادُ ؽـذُ اعـز. در عـَل    1در ًوـَدار    92سـب    76ّـبی    عبل
ّـب در کـل   هَرد ثزرعـی، هشَعـظ ضـزیت ّوخـًَی دام   ّبی  عبل

کـِ ثـب   خوؼیز ٍ خوؼیز ّوخَى رًٍذ افشایؾی داؽز، ثِ عـَری   
ثزاسػ رگزعـیَى خغـی ّوخـًَی ثـز عـبل سَلـذ، هیـشاى کـبّؼ         

ٍ  07/0ّوخًَی در کـل خوؼیـز ٍ خوؼیـز ّوخـَى ثـِ سزسیـت   
دار درصذ در عبل ثزآٍرد گزدیذکِ اس لحبػ آهـبری هؼٌـی    -15/0

. در کل، رًٍذ سغییزار عـبلیبًِ ّوخـًَی کـل حیَاًـبر در   ًجَدًذ
هقبیغِ ثب حیَاًبر ّوخَى ثیؾشز ثَد. در سحقیق ؽیخلَ ٍ ّوکبراى 

(  2004هٌذال ٍ ّوکبراى )(، 2007ٍ ّوکبراى ) ًَرثزگ (،2011)
(، هقذار سغییزار عبلیبًِ ّوخًَی 2012ٍ غالم ثبثبئیبى ٍ ّوکبراى )

اؽز کِ در راعـشبی سحقیـق اخیـز   در کل خوؼیز رًٍذ صؼَدی د
ّبی دٌّذ کِ ّوخًَی در فبصلِ سهبًی عبلثبؽذ. ًشبیح ًؾبى هی هی

ّـبی اثشـذایی   هخشلف هشفبٍر اعز. هیشاى ّوخـًَی گلـِ در عـبل   
( ثِ دلیل حضَر خوؼیز دبیِ صفز ثَد، اهب در عبل-1377ٍ  1376)

 1388ّبی ثؼذی هیشاى ّوخًَی افشایؼ یبفز. ّوخـًَی در عـبل   

سَاًذ آهیشػ غیز خَیؾبًٍذی، ٍرٍد ِ صفز رعیذ کِ ػلز آى هیث
ّبی خَیؾبًٍذی سَعظ ًزّبی هَلذ ثِ گلِ ٍ خلَگیزی اس آهیشػ

هشخصصیي اصالح ًضاد ثبؽذ. ثیؾشزیي هیبًگیي ضزیت ّوخًَی در 
درصذ( ثـَد کـِ ػلـز آى    84/3)1392کل خوؼیز هزثَط ثِ عبل

اى ًشدیـک، کـبّؼ ٍرٍد   ّبی خَیؾـبًٍذ سَاًذ ثبال ثَدى سالقی هی
- ًزّبی هَلذ ثِ گلِ ٍ هذیزیز صحیح در ثجز ؽدزُ در ایي عبل

ثبؽــــذ. ّوچٌــــیي در خوؼیــــز ّوخــــَى ثیؾــــشزیي هیــــبًگیي   
ٍ کوشـزیي هیـبًگیي    1379درصذ( هزثَط ثِ عبل  75/18ّوخًَی)
ثـَدُ اعـز. در ایـي    1388درصذ( هزثَط ثِ عـبل    01/0ّوخًَی)

یک یب دٍ ٍالذ ًبؽٌبخشِ ثَدًـذ.    حیَاى دارای 2726خوؼیز سؼذاد 
ایي سؼذاد ٍالذ ًبؽٌبخشِ در ؽدزُ ثِ هؼٌبی ًبؽـٌبخشِ هبًـذى سؼـذاد   
سیبدی خذ هؾشزک اعز ٍ ًبؽٌبخشِ هبًذى اخذاد هؾشزک ثِ هؼٌی 

ّب اس ؽدزُ ثَدُ، کِ ایـي اهـز عـجت دـبییي ثـَدى هیـشاى   حذف آى
ِ ّـبی ثؼـذ ؽـذُ اعـز. الجشـ   ضزیت ّوخًَی هحبعجِ ؽذُ در ًغل

سَاى گفز کِ ػلز ػوذُ دبییي ثـَدى هیـبًگیي ّوخـًَی هـی   -هی
 سَاًذ هزثَط ثِ ًقص ؽدزُ ثِ ٍیضُ ؽدزُ دذری ثبؽذ.

92تا  76َای  تاییرات تعذاد کل حیًاوات ي حیًاوات َمخًن ي میاوگیه درصذ َمخًوی طی سال  -4جذيل

ثزای حیَاًبر ّوخَىدرصذ ّوخًَی سؼذاد حیَاًبر ّوخَىدرصذ ّوخًَی ثزای کل حیَاًبرسؼذاد کل حیَاًبرعبل

76150--

77900--

7852693/013365/3

7949312/0375/18

8055277/04140/10

8177228/113343/7

8240125/213664/6

8326764/211897/5

8414317/13930/4

856505/0115/3

868347/01219/3

8711544/01004/5

889600/0101/0

8913306/0181/7

9066508/0371/17

91167336/253439/7

9260084/344716/5
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رًٍذ سغییزار ّوخًَی را ثِ سفکیک خٌظ، ثزاعبط عبل  2ًوَدار 
دّـذ. هشَعـظ ضـزیت ّوخـًَی   ًؾبى هیسَلذ در گَعفٌذاى ؽبل 

ٍ  58/1عـبل ثـِ سزسیـت ثزاثـز ثـب    17ّب در کل گلِ عی ًزّب ٍ هبدُ
درصذ ثَد. ثب ثزاسػ رگزعیَى خغـی ثـز عـبل سَلـذ، هیـشاى    40/1

ّـــب در کــل سغییـــزار عـــبالًِ ضـــزیت ّوخـــًَی ثــزای ًزّـــب ٍ هـــبدُ
درصـذ ثـزآٍرد گزدیـذ کـِ ایـي    06/0ٍ  07/0خوؼیز ثِ سزسیـت   

دار ًجَد. ثیؾشزیي هیبًگیي ّوخًَی در ثِ لحبػ آهبری هؼٌی  هقذار
درصـذ ٍ در حیَاًـبر هـبدُ در    30/4، 1392حیَاًبر ًـز در عـبل   

-درصذ هحبعجِ گزدیذ. هیبًگیي ّوخًَی در ثزُ 21/3، 1392عبل 

-        ِ ّبی ًز ٍ هـبدُ عـی عـبلیبى هخشلـف ًَعـبًبر سیـبدی داؽـز ثـ
 1379ًبر ًز ٍ در عبل ثزای حیَا 1389ٍ  1388کِ در عبل  عَری

ثزای حیَاًـبر هـبدُ ثـِ صـفز سقلیـل یبفـز. ثـب سَخـِ ثـِ           1385ٍ  
ّـبی هخشلـف، ؽـبیذ ػلـز اصـلی   ًَعبًبر هؾبّذُ ؽذُ عی عـبل   

ای ٍخَد ضزایت ّوخًَی دبییي ًبؽی اس ًبهؼلَم ثَدى ثخؼ ػوذُ
اس اخذاد هؾشزک ٍ ًبقص ثَدى ؽدزُ ثِ دلیل ػذم ثجـز هؾـخص   

ٍ   عی عـبل    ّـبی ثـذٍى ؽـدزُ   ّوچٌـیي ٍرٍد قـَذ    ّـبی هخشلـف 
هؾخص اس خبرج ایغشگبُ ثِ هٌظَر کـبّؼ اثـز ّوخـًَی در گلـِ   

 ایغشگبُ ثبؽذ.

 
ّبی سک قلَ ٍ چٌذ ، رًٍذ سغییزار ّوخًَی در ثز3ُدر ًوَدار 

سَلذ، در گلِ گَعفٌذ ؽبل ارائِ  قلَ هشَلذ ؽذُ، ثِ اسای ّز عبل

ؽذُ اعز. ثب ثزاسػ رگزعیَى خغی ّوخًَی ثز عبل سَلذ، هیشاى 

ّبی سک قلَ ٍ دٍ قلَ ثِ سغییزار عبالًِ هیبًگیي ّوخًَی ثزای ثزُ

y = 0.0738x + 0.3026 

y = -0.1516x + 8.6207 
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 متىسط همخىنی در کل جمعیت
 متىسط همخىنی در جمعیت همخىن

y = 0.0798x + 0.2732 
y = 0.0693x + 0.3209 
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دار  درصذ ثزآٍرد ؽذ کِ اس ًظز آهبری هؼٌی  06/0ٍ   07/0سزسیت 

ًجَد.

ؽذُ، اس رًٍذ ّبی سک قلَ ٍ چٌذ قلَ هشَلذ ّوخًَی در ثزُ

کٌذ ٍ دائن در حبل کن ٍ سیبد ؽذى اعز ٍ هؾخصی سجؼیز ًوی

سغییزار ّوخًَی رًٍذ هٌظوی ًذارد. ثیؾشزیي هیبًگیي ّوخًَی در 

ّبی عِ قلَ در ٍ در ثزُ 1392ّبی سک قلَ ٍ دٍقلَ در عبل ثزُ

ّب، دلیل ّبی ًشدیک در ایي عبلثَد کِ افشایؼ سالقی 1391عبل 

ّبی سک قلَ، ؽذ. هیبًگیي ضزیت ّوخًَی ثزُثبػوذُ آى هی

 16/4ٍ  32/2، 54/1، 46/1دٍقلَ، عِ قلَ ٍ چْبرقلَ ثِ سزسیت 

ّبی چْبر قلَ در دعز آهذ. هیبًگیي ضزیت ّوخًَی ثزُدرصذ ثِ

سَاًذ ًبؽی ّب ثیؾشز اعز کِ هیکل خوؼیز در هقبیغِ ثب عبیز ثزُ

-ّب ٍ افشایؼ سالقیاس سؼذاد کن رکَردّبی آى ًغجز ثِ عبیز ثزُ

 ّبی ًشدیک ثبؽذ.

 

 
 

 گیری وتیجٍ     

ّبی سَاى ًشیدِ گزفز کِ در ایي گلِ عی عبلثِ عَرکلی هی

هخشلف ثیي حیَاًبر خَیؾبًٍذ آهیشػ صَرر گزفشِ اعز، اهب 

حیَاًبر ّوخَى ثب سَخِ ثِ سؼذاد ایي ضزایت ّوخًَی هزثَط ثِ 

ّب ّذفذار ٍ سب حذ دّذ کِ در خوؼیز، آهیشػحیَاًبر ًؾبى هی

 17سیبدی کٌشزل ؽذُ ثَدُ اعز. ّوچٌیي ضزیت ّوخًَی عی 

کِ در ثزخی اس  عَریدار داؽز ثِ عبل رًٍذی هثجز ٍ غیز هؼٌی

ًذ سَاّب کبّؼ ٍلی دٍثبرُ افشایؼ یبفز کِ ایي ًَعبًبر هیعبل

ًبؽی اس ػَاهل هخشلفی ّوچَى ًغجز قَذ هَلذ ثِ هیؼ هَلذ، 

ّب در گلِ، عغح سکبهل ؽدزُ ٍالذیي اعشفبدُ درصذ خبثدبیی قَذ

سغییز در سؼذاد گَعفٌذاى هزکش ٍ اػوبل هذیزیز هشفبٍر در  ؽذُ،

ّب ثبؽذ. اس دیگز دالیل ًَعبًبر ؽذیذ هیشاى ّوخًَی عی ایي عبل

ّبی ًز ٍ هبدُ خزیذاری ؽذُ ؽذى ثزُ ّبی هخشلف، ٍارددر عبل

ثبؽذ. در سحقیق حبضز، ّبی هخشلف هیثِ گلِ ایغشگبُ در عبل

هشَعظ ّوخًَی کل خوؼیز گَعفٌذاى ؽبل هشَلذ ؽذُ عی 

احشوبالً درصذ ثزآٍرد ؽذ.  51/1ثزاثز ثب  1392سب  1376ّبی عبل

دعز آهذُ ثِ دلیل ػذم ٍخَد اعالػبر هؾخص اس هقذار ثِ

اخذاد هؾشزک، کوشز اس حذ ٍاقغ ٍالذیي حیَاًبر ٍ سؼذادی

حیَاًبر ثزآٍرد ؽذُ اعز. اهب ضزایت ّوخًَی هزثَط ثِ

ّوخَى ثب سَخِ ثِ سؼذاد ایي حیَاًبر ًؾبى هی دٌّذ کِ در 

آهیشػ ّب ّذفذار ٍ سب حذ سیبدی کٌشزل ؽذُ ثَدُ اعز. خوؼیز،

در  حیَاًبر ثب ضزایت ّوخًَی ثبالاس عزفی ٍخَد سؼذادی

خَیؾبًٍذاى ًشدیک در سزسیت خوؼیز ًؾبى دٌّذُ ػذم ؽٌبخز

ّب در خوؼیز هی ثبؽذ.دادى آهیشػ

      

y = 0.0795x + 0.2235 

y = 0.0646x + 0.4561 
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 متىسط همخىنی بره های چهار قلى

91



 

 َای تريیجیتًصیٍ    

ثب سَخِ ثِ دالیلی ّوچَى  ًقص ؽدزُ، ًذاؽشي اعالػبر 

ّب ٍ غیزُ، هیشاى ّوخًَی در ایي گلِ دامای ثزخی اس ؽٌبعٌبهِ

ؽَد سز اس حذ ٍاقؼی خَد ثزآٍرد ؽذُ اعز کِ سَصیِ هیدبییي

ّبی هذیزیشی هٌبعت خْز ثجز صحیح ؽدزُ اػوبل ؽَد ٍ ثزًبهِ

ّبی ًز ٍ هبدُ ثِ گلِ کٌشزل ؽَد، سب ثشَاى هقذار  ّوچٌیي ٍرٍد دام

ًوَد ٍ ثب سَخِ  ٍاقؼی ضزیت ّوخًَی در گلِ را ثِ درعشی ثزآٍرد

سَاًذ ثز ػولکزد سَلیذی، ثبری کِ ّوخًَی هی ثِ آثبر سیبى

چگًَگی آهیشػ در کٌذ، هبًی دام ایدبد  سَلیذهثلی ٍ سًذُ

سَاًذ در سذٍیي اعشزاسضی ٍ سذٍیي راُ  ّبی گَعفٌذ هی گلِ

کبرّبی هٌبعت کٌشزل هیشاى ّوخًَی در گلِ ّبی گَعفٌذ 

وزکش هَرد اعشفبدُ قزار گزفشِ ٍ ثِ ّبی هش دزٍرػ یبفشِ در عیغشن

 دبیذاری دزٍرػ گَعفٌذ کوک ًوبیذ.
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