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چکیذُۺ
اظتفادُ از قَچّاي غیر خَیؽاًٍذ تا فٌَتیپ هٌاظة ،هيتَاًذ تأثیر هثثتي تر كیلَگرم ترُ از ؼیر گرفتِ ؼدذُ تدِ ازاء ّدر
رأض هیػ در هعرض جفتگیري ٍ در ًتیجِ افسایػ تازدُ اقتصادي گلِ داؼتِ تاؼذ .تا ّذف ًؽاى دادى ایي اثر ،از تیي ۸0
رأض ترُ ي ًر ؼال یک ظالِ (ؼیؽک ًر) ،تعذاد چْار رأض كِ از ًظر ظرعت رؼدذ ،اهتیداز ٍيدعیت تدذًيٍ ،1زى تدذى ٍ
اًذازُ دًثِ تْتر از تقیِ تَدُ ٍ در عیي حال داراي تیضِّاي ظالن ٍ تَلیذ اظپرم تا تارٍري هٌاظة تَدًذ ،اًتخاب ؼدذًذ.
تعذاد 150رأض هیػ ؼال از یکي از گلِّاي هردهي اظتاى تْراى تِ دٍ گرٍُ  ۷5رأظي تقعین ؼذًذ كِ عثارت تَدًدذ ازۺ
 -1گرٍُ خَیؽاًٍذ  -2گرٍُ غیرخَیؽاًٍذ .در گرٍُ خَیؽاًٍذ ،هیػّا تا قَچّداي هَجدَد درّوداى گلدِ ٍ در گدرٍُ

غیرخَیؽاًٍذ ،تا چْار رأض قَچ هٌتخة جفتگیري دادُ ؼذًذ .در ٌّگام زایػ ،تعذاد ،جدٌط ٍ ٍزى تَلدذ تدرُّدا ثثدت
گردیذ .آًالیس آهاري دادُّا تا ًرم افسار  SASاًجام ؼذ .صفات تَلیذهثلي هیػّاي دٍ گرٍُ ٍ زًذُهداًي تدرُّداي دٍ
گرٍُ در ظٌیي هختلف تا ّن تفاٍت هعٌيداري ًذاؼتٌذٍ .زى تذى ترُهیػّادر ظٌیي  4هداّگي تدا  1/5ظدالگي تدِطدَر
هعٌيداري در گرٍُ خَیؽاًٍذ تیػتر از گرٍُ غیرخَیؽاًٍذ تَدً .تایج پصٍّػ حاير ًؽاى دادًذ كِ اظتفادُ از قَچّاي
غیرخَیؽاًٍذ ،هَجة تْثَد هیساى چٌذقلَزایي هيؼَد كِ هيتَاًذ كیلَگرم ترُ از ؼیر گرفتِ تدِ ازاء تعدذاد هدیػ در
هعرض جفتگیري را تْثَد تخؽیذُ ٍ در پي آى ،درآهذ حاصل از فرٍغ ترُ ٍ راًذهاى اقتصادي گلِ را افسایػ دّذ.

ٍاشُّاي كلیذيۺ گَؾلٌس قبل ،ذَيكبًٍسي ،ػولٌطز ضقس ،ػولٌطز تَليسهثلي
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Increasing of economic efficiency of Shaal sheep with inbreeding control in small
flocks
By: Hoda Javaheri Barfourooshi*,Hassan Sadeghipanah, Nader Asadzadeh
Scientific board members of Animal Science Research Institute of Iran, Agricultural Research,
Education and Extension Organization (AREEO), Karaj, Iran

The control of mating and using non- relative rams with proper phenotype can be have a
positive effect on weaning lamb crop and so on economic efficiency of flock. For this reason,
four yearling rams with a better growth rate, body condition score, body weight and size of fat
tail than the others, as well as, have healthy testises and sperm production with good fertility
were selected from 80 yearling Shaal ram lambs. 150 ewes were divided randomly into two
groups (75 heads); 1- relative group; and 2- non-relative group. The first group (as control)
mated with rams from same flock and the second group (non- relative) mated with four selected
rams. At lambing, number, gender and birth weight of lambs were recorded. Statistical analysis
was performed with SAS software. Ewe reproductive traits and lamb viability of both groups
had no significant differences. Body weight of ewe lambs at 4 month to 1.5 years was
significantly greater in the relative group than the non-relative group. The results indicated that
by using non-relative Shaal rams, the rate of prolificacy improves, that can be improved weaned
lamb crop and then flock income and economic efficiency goals can be increased.
Key words: Shaal sheep, relationship, Growth performance, Reproductive performance

ِهقذه
 ثبال، ثبال ثَزى زضنس زٍهلَظائي،ثطُّبي ًط زض ؾيؿتن پطٍاضثٌسي

گَقت گَؾلٌس زض ايطاى ثِ ػٌَاى يي هٌجغ تأهيي پطٍتئيي ضايح

 ثبال،ثَزى يطيت تجسيل ػلَكِ ثِ گَقت ٍ ثبظزُ اهتهبزي هُلَة

-ُ ثط اؾبؼ گعاضـ آهبض ًكتبض زام ًكتبضگب.هحؿَة هيگطزز

، ًيلَگطم61  ٍ هيف82  هيبًگيي ٍظى هَذ،ِثَزى ًيليت الق

 ّعاض تي ًل گَقت377  اظ هيعاى،92 ّبي ًكَض زض ؾبل

 پيفضؼ،ؾبظگبضي اييًػاز ثب ػَاهل ٍقطايٍ هرتلق هحيُي

ُ) آى تَؾٍ گَؾلٌس تأهيي قس%36/60(  ّعاض تي138 ،تَليسي

ثَزى اييًػاز ًؿجت ثِ ًػازّبي زيگط ايطاًي ٍ تَاى زٍ ثبض ظايف زض

ِ پبؾرگَي ًيبظ ضٍ ث،ُ ايي هوساض گَقت تَليس قس.)3( اؾت

 هيتَاًس خبيگبُ ٍيػُاي،)1( ؾِ ؾبل ثِ قطٌ تأهيي ًيبظّبي زام

تعايس خوؼيت ًكَض ًجَزُ ٍ ثٌبثطايي اكعايف ثبظزّي زض تَليس

زض ثطًبهِّبي تَليس گَقت هطهع ًكَض زاقتِ ٍ پطٍضـ آى

 ثْجَز زض ػولٌطز.گَؾلٌس اظ اّويت ذبني ثطذَضزاض اؾت

.هي تَاًس اظ ًظط اهتهبزي ثطاي زاهساض زضآهس ذَثي زاقتِ ثبقس

نلبت تَليسي زض گلِّبي گَؾلٌس هيتَاًس اظ َطين ثْجَز زض

هستّبي ًؿجتبً ََالًي اؾت ًِ آهيعـ ذَيكبًٍسي ثب

 ليٌي ثْجَز اظ َطين. تـصيِ ٍ ثْجَز غًتيٌي حبنل گطزز،هسيطيت

ًلَشپصيطي ثبال ثِ ػٌَاى يي اثعاض هْن زض تَؾؼِ پطٍضـ گلِ ثطاي

 ثِ لحبِ تدوؼي،اؾتلبزُ اظ حيَاًبتي ًِ اظ ًظط غًتيٌي ثطتط ّؿتٌس

ِآقٌبض ًوَزى ٍ اهٌبى حصف غىّبي ًبهُلَة هرلي ٍ زض ًتيد

ثَزى هٌبؾتتطيي ضاُ ثطاي اكعايف ثبظزّي زض تَليس حيَاًبت

اكعايف كطاٍاًي غىّبي هُلَة زض خوؼيت هَضز اؾتلبزُ هطاض

.)18( هيثبقس

 هتأؾلبًِ اكعايف غىّبي ّوَظيگَت ثطاي غىّبي.هيگيطز

ِگَؾلٌس قبل اظ خولِ ًػازّبي ثطتط گَقتي ايطاى هيثبقس ًِ ث

 ؾجت ًبّف غىّبي هُلَة ٍ زض ًتيدِ ًبّف قبيؿتگي،هَخَز

 گطم ثطاي300  تب250ًِ اكعايف ٍظى ضٍظا: :زليل ٍيػگيّبيي هبًٌس
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زض ثؼًي اظ نلبت ذَاّس قسّ .وچٌيي زض هَاهغ ًبزضٌّ ،گبهي

ًؿجت زاز ًِ هَخت اظ ثيي ضكتي ضٍيبى زض هطاحل اٍليِي آثؿتٌي

ًِ يي تطًيت غًي ّتطٍظيگَؼ ثط ّوَظيگَؼ تطخيح زازُ

هيقَز .ايي تلبٍتّب زض گلِّبي ًَچيتط ًِ اظ هَذّبي ذَز

هيقَز (هثالً زض كَم ؿلجِ) آهيعـ ذَيكبًٍسي هدسزاً قبيؿتگي

گلِ ثطاي آهيعـ اؾتلبزُ هيقَز (ذَيكبًٍسي ثبالتط) زض هوبيؿِ ثب

ضا ًبّف ذَاّس زاز .ثٌبثطايي تَاًبيي اؾتلبزُ اظ آهيعـ

گلِّبي ثعضٍتط (ذَيكبًٍسي ًوتط) ،ثيكتط هكَْز اؾت (.)2

ذَيكبًٍسي هؤثط ثطاي تَؾؼِ قبيؿتگي زض زامّبي اّلي ػوستبً ثِ

ّسف اظ ايي پػٍّف ثطضؾي تأثيط اؾتلبزُ اظ هَذّبي قبل ثب

قبًؽ اًتربة زاذل گلِ ذَيكبًٍس ثؿتگي زاضز (.)6

كٌَتيپ هٌبؾت ثط نلبت تَليسهثلي ٍ ضقس ثطُ هيفّب ثَز.

يٌي اظ هكٌالت كؼلي زض هسيطيت گلِّبي گَؾلٌس زض ايطاى،
ًساقتي ثطًبهِ ػلوي ٍ انَلي ثطاي آهيعـّب هيثبقس ،ثََِضيًِ

هَاد ٍ رٍغّا

ؿبلجبً خلتگيطيّب ثسٍى ثطًبهِ ٍ تهبزكي ثَزُ ٍ هؼوَالً ثب هَذّبي

اظ ثيي  80ضأؼ قيكي ًط قبل هَخَز زض ايؿتگبُ تحويوبت

ّوبى گلِ اًدبم هيقًَس .ايي اهط ؾجت ثبال ضكتي زضنس

گَؾلٌس ٍ ثع هؤؾؿِ تحويوبت ػلَم زاهي ًكَض (ٍاهغ زض

ذَيكبًٍسي گلِ ٍ اثطات هٌلي ًبقي اظ آى ٍ ّوچٌيي ػسم اهٌبى

قْطؾتبى ًطج) ،تؼساز  4ضأؼ ًِ ؾطػت ضقس ،اهتيبظ ًوطُ ثسًي ٍ

اخطاي ثطًبهِّبي انالح ًػازي ٍ ًيع گؿتطـ غىّبي ًبهُلَة

ٍظى ثسى ثبالتط ٍ اًساظُ زًجِ ًَچيتطي اظ ثويِ زاقتٌس ٍ زض ػيي

قسُ ًِ زض ًْبيت هَخت هيقَز زاهساض ثِ زضآهسّبي ثبلوَُ

حبل زاضاي ثيًِّبي ؾبلن ٍ تَليس اؾپطم ثب ثبضٍضي هٌبؾت ثَزًس،

زؾت ًيبثس.

اًتربة قسًس .تؼساز  150ضأؼ هيف قبل اظ يٌي اظ گلِّبي

يٌي اظ هؼبيت خلتگيطيّبي ًٌتطل ًكسُ ،آثؿتي قسى ظٍزٌّگبم

هطزهي اؾتبى تْطاى اثتسا ثط اؾبؼ ؾي ،ثلَى ثٌسي قسُ ٍ ؾپؽ ثِ

ثطُّبي هبزُ ثبلؾ (ثب خثِ ًَچي) هيثبقس ًِ هَخت ًٌسي ضقس

زٍ گطٍُ  75ضأؾي توؿين قسًس ًِ ػجبضت ثَزًس اظ -1 :گطٍُ

آىّب قسُ ٍ ؾجت هيقَز هيبًگيي خثِ هيفّبي گلِ ًَچي

ؿيطذَيكبًٍس  -2گطٍُ ذَيكبًٍس .زض گطٍُ ؿيطذَيكبًٍس ،هيفّب

قَز ًِ ثِ ًَثِ ذَز تأثيط هٌلي ثط تَليس ٍ تَليسهثل هيفّب ذَاّس

ثب چْبض هَذ هٌترت ٍ زض گطٍُ ذَيكبًٍس ثب هَذّبي هَخَز زض

گصاقت .اظ َطف زيگط ،يٌي اظ ػَاهل انلي زض ثطٍظ ثلَؽ

گلِ خلتگيطي ًطزًس.

خٌؿيٍ ،ظى ثسى هيثبقس .ثٌبثطايي اگط ؾطػت ضقس ثطُّب ًن

هيفّب هجل اظ هَذاًساظي تَظيي قسُ ٍ ثطاؾبؼ ٍظى ثسى ٍ ًوطُ

ثبقس ،هست ظهبى ثيكتطي ََل هيًكس تب ثطُ هيف ثِ ٍظى ثلَؽ

ٍيؼيت ثسًي ( )BCSثِ زٍ گطٍُ (ثسٍى اذتالف هؼٌيزاض

خٌؿي ٍ ؾپؽ ثِ خثِ هٌبؾت ثطاي خلتگيطي ثطؾسّ .طچِ ايي

هيبًگييّب) توؿين قسُ ٍ ثِ اظاء ّط گطٍُ  17ضأؾي هيف ،يي

كبنلِ ظهبًي ًوتط قَز ،زاهساض ّعيٌِ ًوتطي خْت ضؾيسى ثطُ

ضأؼ هَذ اذتهبل زازُ قس .هَذّب ثِ هست  45ضٍظ (حسٍز ؾِ

هيف ثِ هطحلِ تَليس هتحول قسُ ٍ زضآهس ذبلم ثيكتطي ذَاّس

زٍضُ كحلي) زض گلِ ثبهي هبًسُ ٍ ؾپؽ خسا گطزيسًس.

زاقت (ًؿجت ؾتبًسُ ثِ ًْبزُ اكعايف هي يبثس) ٍ اظ َطف زيگط زض

زٍ هبُ پؽ اظ قطٍع هَذاًساظي ،خْت تؼييي ًطخ آثؿتٌي (تؼساز

اثط ًن قسى كبنلِ ثيي ًؿلي اهٌبى تؿطيغ زض پيكطكت غًتيٌي گلِ

هيفّبي آثؿتي ًؿجت ثِ تؼساز هيف زض هؼطو خلتگيطي) ،ثب

ٍخَز ذَاّس زاقتًٌ.تطل خلتگيطيّب ٍ اؾتلبزُ اظ هَذّبي ؿيط

اؾتلبزُ اظ زؾتگبُ اٍلتطاؾًَس تكريم آثؿتٌي اًدبم گطكت .پؽ

ذَيكبًٍس ثب كٌَتيپ هٌبؾت ،هي تَاًس تأثيط هثجت ثط ًيلَگطم ثطُ

اظ ظايف ،اَالػبت هطثٌَ ثِ ثطُّب قبهل تبضيد تَلسٍ ،ظى ٍ تيپ

1

2

اظ قيط گطكتِ قسُ ثِ اظاء ّط ضأؼ هيف زض هؼطو خلتگيطي ٍ زض

تَلس ٍ خٌؽ ثطُ ثجت گطزيسّ .وچٌيي ًطخ چٌسهلَظايي (تؼساز

ًتيدِ ثبظزُ اهتهبزي گلِ زاقتِ ثبقس .يٌي اظ زاليل اكت ثطذي اظ

هيفّبي چٌسهلَظا ًؿجت ثِ تؼساز هيفّبي ظايف ًطزُ)ً ،طخ

نلبت تَليسهثلي ثِ ٍيػُ چٌسهلَظايي زض گلِ ّبي ايطاًي ضا ثِ

ظازآٍضي (تؼساز ثطُ هتَلس قسُ ثِ تؼساز هيف ظاييسُ)ً ،طخ ثطُ-

احتوبل ظيبز هيتَاى ثِ ثبال ثَزى هيعاى ذَيكبًٍسي زض ايي گلِّب

1

3

. Pregnancy rate
2
. Multiple lambing rate
3
. Prolificacy
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ظايي( 4تؼساز ثطُ هتَلس قسُ ثِ تؼساز هيف زض هؼطو خلتگيطي)،

ثؼس اظ ظايف ػالٍُ ثط ؾيالغ شضت ٍ زاًِ خَ ثلـَض قسُ ،زامّب ثِ

ًطخ ثطُگيطي( 5تؼساز ثطُ اظ قيط گطكتِ ثِ تؼساز ثطُ هتَلس قسُ)،

چطاي آظاز ًيع ثطزُ قسًس .زازُّبي ثِ زؾت آهسُ زض ًطماكعاض
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 Excelثجت ٍ زؾتِ ثٌسي گطزيسُ ٍ هيبًگيي زٍ گطٍُ ثب اؾتلبزُ

(ًيلَگطم ثطُ هتَلس قسُ ثِ اظاء هيف زض هؼطو خلتگيطي) ٍ

اظ آظهَى تي ( )T-testهَضز هوبيؿِ آهبضي هطاض گطكتٌس .نلبت

ً( 8WLCيلَگطم ثطُ اظ قيط گطكتِ ثِ اظاء هيف زض هؼطو

تَليسهثلي ثب اؾتلبزُ اظ آظهَىّبي ًبپبضاهتطيي هَضز هوبيؿِ هطاض

خلتگيطي) ًيع زض ّط زٍ گطٍُ ثجت گطزيسًس .تَظيي ثطُّب ّط

گطكتٌس .نلبت ًؿجي ثب اؾتلبزُ اظ آظهَى ًؿجت 9زض تَظيغ زٍ

زٍهبُ ييثبض نَضت گطكت .هيفّب زض ََل  25ضٍظ اٍل

خولِاي آظهَى قسًس ٍ هؼٌيزاضي آىّب ؾٌديسُ قس.

ًطخ ظًسُهبًي( 6هيعاى ظًسُهبًي ثطُ اظ تَلس تب قيطگيطي)BLC ،

خلتگيطي ػالٍُ ثط اؾتلبزُ اظ پؽچط گٌسم ،خَ ٍ چـٌسض هٌس،
ضٍظاًِ ثب  250گطم خَ ثِ اظاء ّط ضأؼ هيف تـصيِ قسًس .اؾتلبزُ
اظ پؽچطّبي هصًَض تب پبيبى هبُ ؾَم آثؿتٌي ازاهِ يبكت ٍ زض زٍ
هبُ آذط آثؿتٌي ،زامّب ثب ػلَكِ يًَدًِ ،بُ ،ؾيالغ شضت ٍ زاًِ خَ
تـصيِ قسًس.

ًتایج
هيبًگيي ؾي ،اهتيبظ ٍيؼيت ثسًي ،كبنلِ هَذ اًساظي تب ظايف،
ًطخ آثؿتٌي ،چٌسهلَظاييً ،طخ چٌسهلَظاييً ،طخ ظازآٍضيً ،طخ
ثطُ ظايي ،خٌؽ ثطُّبٍ ،ظى تَلس ،BLC ،هبثليت ظًسُ هبًيً ،طخ
ثطُگيطيٍ ،ظى اظ قيطگيطي ٍ WLC ،ثْطُ اهتهبزي زض خسٍل 1
آٍضزُ قسُاًس.

4

. Fecundity
. Weaning rate
6
. Viability rate
7
. Born lamb crop, BLC
8
. Wean lamb crop, WLC
9
. Ratio Test
5
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جذٍل  -1هیاًگیي صفات تَلیذ هثلي هیػّا در دٍ گرٍُ غیرخَیؽاًٍذ ٍ خَیؽاًٍذ ()LSmeans± SEM
ذَيكبًٍس

ؿيطذَيكبًٍس

اضظـ P

ذُبي اؾتبًساضز هيبًگيي

ؾي (ؾبل)

3/20

3/22

0/95

0/18

اهتيبظ ٍيؼيت ثسًي

3/04

3/06

0/81

0/09

170/42

172/54

0/52

3/32

ًطخ آثؿتٌي

0/86

0/86

0/88

0/05

ًطخ چٌسهلَظايي

0/38

0/44

0/41

0/08

ًطخ ظازآٍضي

1/40

1/51

0/26

0/09

ًطخ ثطُ ظايي

1/22

1/30

0/46

0/11

ٍظى تَلس (ًيلَگطم)

4/54

4/54

0/95

0/12

5/48

5/92

0/31

0/43

ًطخ ثطُگيطي

0/92

1/03

0/32

0/11

ٍظى اظ قيطگيطي(ًيلَگطم)

24/82

25/09

0/51

0/40

23/00

25/96

0/38

1/15

2760/66

3115/81

0/57

138/08

نلبت هَضز ثطضؾي

كبنلِ هَذ اًساظي تب ظايف (ضٍظ)

BLC

10

1

WLC

2

زضآهس حبنل اظ كطٍـ ثطُ (ّعاض
ضيبل)

3

هؼٌيزاضي زض ؾُح  5زضنس زض ًظط گطكتِ قسُ اؾت (.)P>0/05
ًيلَگطم ثطُ هتَلس قسُ ثِ اظاء ّط هيف زض هؼطو خلتگيطي BLC= Born Lamb Crop,

1.

ًيلَگطم ثطُ اظ قيطگطكتِ قسُ ثِ اظاء ّط هيف زض هؼطو خلتگيطيWLC= Wean Lamb Crop,

2.

زضآهس حبنل اظ ًيلَگطم ثطُ اظ قيط گطكتِ قسُ ثِ اظاء ّط هيف زض هؼطو خلتگيطي ()WLC
جذٍل  -2هیساى زًذُهاًي در ترُهیػّاي دٍگرٍُ خَیؽاًٍذ ٍ غیرخَیؽاًٍذ ()LSmeans± SEM
اضظـ  Zثحطاًي

اضظـ  Zثحطاًي

زض ؾُح %5

زض ؾُح %1

1/64

2/57

0/04

2/57

0/04
0/04

گطٍُ

گطٍُ

ذَيكبًٍس

ؿيطذَيكبًٍس

ظًسُهبًي ( 2هبّگي)

0/94

0/98

1/13

ظًسُهبًي (قيطگيطي)

0/94

0/98

1/13

1/64

ظًسُ هبًي ( 4هبّگي)

0/94

0/98

1/13

1/64

2/57

ظًسُ هبًي ( 6هبّگي)

0/94

0/98

1/13

1/64

2/57

0/04

ظًسُ هبًي ( 8هبّگي)

0/94

0/98

1/13

1/64

2/57

0/04

ظًسُ هبًي ( 1/5ؾبلگي)

0/93

0/98

1/11

1/64

2/57

0/04

نلت

اضظـ Z

SE

هؼٌيزاضي زض ؾُح  5زضنس زض ًظط گطكتِ قسُ اؾت (.)P>0/05

 . 10هيبًگيي اٍليي ضٍظ هَذ اًساظي تب ظايف ّط يي اظ هيف ّب
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ّوبىگًَِ ًِ زض ايي خسٍل هكبّسُ هيقَز ،زٍگطٍُ ذَيكبًٍس

اظ ًظط هيعاى ظًسُ هبًي ثيي ثطُهيفّبي زٍ گطٍُ ذَيكبًٍس ٍ

ٍ ؿيطذَيكبًٍس اظ ًظط نلبت هَضز ثطضؾي تلبٍت هؼٌيزاضي ثب

ؿيطذَيكبًٍس اذتالف هؼٌيزاضي ٍخَز ًساقت.

يٌسيگط ًساقتٌس ( .)P<0/05هيعاى ظًسُهبًي ثطُهيفّب زض زٍ

زض خسٍل  ،3هيبًگيي ٍظى ثسى ثطُهيفّب زض زٍ گطٍُ ذَيكبًٍس ٍ

گطٍُ آظهبيكي زض خسٍل  2شًط قسُاًس.

ؿيط ذَيكبًٍس زض ؾٌيي هرتلق ًكبى زازُ قسُ اؾت.

جذٍل -3هیاًگیي ٍزى تذى در ترُهیػّاي دٍگرٍُ خَیؽاًٍذ ٍ غیرخَیؽاًٍذ ()LSmeans± SEM
نلت هَضز ثطضؾي

ذَيكبًٍس

ؿيطذَيكبًٍس

اضظـ P

4/37

4/02

0/30

0/21

13/64

0/42

1/35

تَلس
 2هبّگي
ٍظى ثسى

4هبّگي
6هبّگي
 8هبّگي

15/34
a
a

30/14
32/56

b

22/ 82

b

<0/01

هيبًگيي

1/62

27/10

0/04

1/66

36/51a

30/70b

0/04

1/67

a

b

42/28

<0/01

1/92

 2هبّگي

13/76

12/67

0/57

1/26

4هبّگي

28/12 a

21/56b

0/01

1/50

6هبّگي

30/40

25/48

0/06

1/58

 8هبّگي

33/93 a

28/74 b

0/04

1/58

 1/5ؾبلگي

49/61 a

40/21 b

<0/01

1/75

 1/5ؾبلگي

ٍظى ثسى ثسٍى زًجِ

ذُبي اؾتبًساضز

52/32

اػساز زاضاي حطٍف اًگليؿي هتلبٍت زض ّط ؾُط ًكبى زٌّسُ ٍخَز اذتالف هؼٌيزاض آهبضي ّؿتٌس (.)P>0/05

ّوچٌبىًِ اظ ًتبيح اضائِ قسُ زض خسٍل  3ثط هيآيس ،ثيي زٍ گطٍُ

ؿيطذَيكبًٍس اظ ًظط نلبت تَليسهثلي تلبٍت هؼٌيزاضي ًساقتٌس.

ذَيكبًٍس ٍ ؿيطذَيكبًٍساظ ًظط ٍظى ثسى تلبٍت ٍخَز زاقت ثِ

اهب چٌسهلَظايي زض گطٍُ ؿيط ذَيكبًٍس توبيل ثِ اكعايف زاقت.

ََضيًِ گطٍُ ذَيكبًٍس زض توبم زٍضُّب ٍظى ثيكتطي ًؿجت ثِ

ّ ٍ Wienerوٌبضاى ( )1992زض هُبلؼِ ذَز ثط ضٍي هيفّبي

گطٍُ ؿيطذَيكبًٍسزاقت .ايي اذتالف ٍظى كوٍ زض ظهبى تَلس

ذَيكبًٍس ٍ ؿيطذَيكبًٍس هكبّسُ ًوَزًس ًِ هيعاى آثؿتٌي زض

هؼٌيزاض ًكسُ ثَز ( ٍ )P>0/05زض ؾبيط ؾٌيي هؼٌيزاض ثَز

اٍليي چطذِ كحلي زض هيفّبي ؿيطذَيكبًٍس  %71ثَز اهب زض

(ٍ .)P>0/05ظى ثسى ثسٍى زًجِ زض توبهي ؾٌيي ثطاي گطٍُ

هيفّبيي ًِ هيعاى ذَيكبًٍسي زض آىّب ثبال ثَز ،ايي هيعاى ثِ

ذَيكبًٍس ثبالتط اظ گطٍُ ؿيطذَيكبًٍس ثَز ًِ ايي اذتالف زض

ً %44بّف يبكتِ ثَز ( .)21ثِ ََض هيبًگيي ثب اكعايف ّط يي ًوُِ

ؾٌيي  8 ٍ 4هبّگي ٍ  1/5ؾبلگي هؼٌيزاض قسُ ثَز (.)P>0/05

11

زضنس ّورًَيً ،طخ آثؿتٌي زض اٍليي چطذِ كحلي زض حسٍز
ً 0/42وُِ زضنس ًبّف هييبثس (ً .)17تبيح هكبثْي تَؾٍ

تحث
ّوبىگًَِ ًِ اظ خسٍل  1ثط هيآيس زٍ گطٍُ ذَيكبًٍس ٍ

 )1991( Knight ٍ Ercanbrackثِزؾت آهسُ اؾتَ .جن
گعاضـ ايي هحوويي ثِ اظاي يي ًوُِ زضنس اكعايف زض
11

). Percent point (pp

38

ّورًَي ،هيعاى ثبضٍضي زض هيفّبي ًػاز ضاهجَيِ  ٍ 0/23زض

ثبضٍضي ،چٌسهلَظايي ٍ ظًسُ هبًي ثطُ هْوتطيي نلبت زض توبهي

هيفّبي ًػاز تبضگي زض حسٍز ً 0/31وُِ زضنس ًبّف يبكت

ؾيؿتنّبي پطٍضـ گَؾلٌس تحت ّط گًَِ قطايٍ هحيُي ثِ

(.)6

قوبض هيضًٍس ( .)20 ٍ 8ثْجَز زض تؼساز يب ٍظى ًل ثطُّبي اظ

زض هُبلؼبت ثؿيبضي ثِ ضٍقٌي ثيبى قسُ اؾت ًِ ّورًَي اثط

قيطگطكتِ قسُ ثِ اظاء ّط هيف ّسف ًليسي زض پطٍضـ گَؾلٌس

هٌلي ثط چٌسهلَظايي ٍ ٍظى تَلس ثطُّب زاضز ،گطچِ ايي آثبض

ثَزُ ٍ تب حسٍزي هيتَاًس اظ َطين اكعايف زض تؼساز ٍ ٍظى ثطُ-

ّويكِ ذُي ًيؿتٌس .ثط اؾبؼ ًتبيح حبنل اظ هُبلؼِ ٍ Wiener

ّبي اظ قيط گطكتِ قسُ ثِ اظاء ّط هيف زض يي ؾبل هكرم ثِ

ّوٌبضاى ( ،)1992هيعاى چٌسهلَظايي اظ  1/73زض هيفّبي

زؾت آيس ( .)5تؼساز ثطُّبي هتَلس قسُ ثِ اظاء ّط هيف هؿتويوبً ثِ

ؿيطذَيكبًٍس ثِ  1/37زض هيفّبيي ثب هيعاى ّورًَي 0/25زضنس

ًطخ ترويضيعي ثؿتگي زاضز ًِ تٌْب ثِ ٍؾيلِي َّضهَىّبي

ٍ ثِ  1/24زض هيفّبي ثب هيعاى ّورًَي  0/59زضنس ًبّف

هؼسٍز ٍ غىّبي هؿئَل آىّب تحت تأثيط هطاض هيگيطز ،اهب اًتربة

يبكت ( .)21اهب  )2001( Baulain ٍ Kallweitزضيبكتٌس ًِ

كوٍ ثطاي ايي نلت ثطاي اكعايف تَليس ثطُ هؤثط ًرَاّس ثَز چطا

ّيچگًَِ ضاثُِاي ثيي يطيت ّورًَي ٍ چٌسهلَظايي زض خوؼيت

ًِ قبهل ًطخ ظًسُهبًي ٍ ٍظى ّط يي اظ ثطُّب زض ظهبى قيطگيطي

گَؾلٌساى كيي قيپ 12زض يي زٍضُ  34ؾبلِ ٍخَز ًساقت (.)10

ًويقَز ( .)16تؼساز ثطُّبي اظ قيطگطكتِ قسُ ثِ اظاء ّط هيف

زض گلِي تحت آظهبيف ،ثِ زليل آىًِ زاهساض ثِ كبنلِي ّط چٌس

ظايف ًطزُ تطًيجي اظ ثبضٍضي هيف ،تؼساز ثطُّبي هتَلس قسُ زض

ؾبل اهسام ثِ تؼَيى هَذ گلِي ذَز هيًوَز ،هيعاى ذَيكبًٍسي

ظهبى ظايفً ،طخ ظًسُهبًي ،ػولٌطز ضقس ثطُ اظ تَلس تب ظهبى

زض گلِ چٌساى ثبال ًجَز ًِ اثطات اكعايف هيعاى ذَيكبًٍسي ثِ

قيطگيطي ٍ ؾُح تَليس قيط هبزض هيثبقس .ثٌبثطايي ،ايي نلت ثِ

نَضت هؼٌيزاض زض گلِ ذَز ضا ًكبى زٌّس .ثب ازاهِي پػٍّف،

ػٌَاى هْوتطيي ػبهل زض تؼييي هيعاى تَليس ّط هيف ٍ ضاًسهبى

اَالػبت ثِ زؾت آهسُ اظ ثطُ هيفّبي زٍگطٍُ ذَيكبًٍس ٍ ؿيط

اهتهبزي هطاًع تَليس ثطُ ثِ قوبض هيضٍز (.)15

ذَيكبًٍس ،آثبض هٌلي اكعايف ذَيكبًٍسي ًوَز ثيكتطي ًكبى

ثب تَخِ ثِ خسٍل  3هكبّسُ هيگطزز ًِ ٍظى ثسى ثطاي گطٍُ

زازًس (.)2

ذَيكبًٍس زض توبهي زٍضُّبي هَضز اًساظُگيطي ثبالتط اظ گطٍُ

زض اضتجبٌ ثب ًطخ ثطُ گيطيٍ ،ظى اظ قيطگيطي ٍ ثْطُ اهتهبزي ًيع

ؿيطذَيكبًٍس ثَز .اگطچِ ّورًَي هَخت آؾيت ثِ ضقس ،تَليس،

اگطچِ تلبٍت ثيي زٍ گطٍُ ثِ لحبِ آهبضي هؼٌي زاض ًكس ٍليٌي

ؾالهتي ،ثبضٍضي ٍ ظًسُهبًي هيقَز (ٍ ،)7ليٌي هكرم قسُ ًِ

ثِ لحبِ ػسزي گطٍُ ؿيطذَيكبًٍس ػولٌطز ثْتطي ًؿجت ثِ گطٍُ

آثبض ّورًَي ّن اثطات هٌلي ٍ ّن اثطات هثجت ضا زض ثط هيگيطًس.

ذَيكبًٍس زاقت.

اظ اييضٍ ،زض يي خوؼيت اثطات «ثس» ٍ «ذَة» ّورًَي ثب

 )1984( Thomasٍ Lambersonثب ثطضؾي  24هُبلؼِ اًدبم

يٌسيگط زض ّن آهيرتِاًس (ّ ٍ Hussain .)4وٌبضاى ()2006

قسُ ضٍي گَؾلٌس ًتيدِ گطكتٌس ثبضٍضي هيف (هيفّبي ظايف

گعاضـ ًوَزًس ًِ ّورًَي اثطات هٌلي ثط ٍظى تَلس ٍ ٍظى زٍ

زاقتِ ثِ اظاء هيفّبي زض هؼطو خلتگيطي) ٍ ظًسُهبًي ثطُ

هبّگي زاضز ،اهب اثط هؼٌيزاضي ثط ٍظى ؾِ هبّگيٍ ،ظى قيطگيطي

نلبتي ثَزًس ًِ ثيكتطيي تأثيط ضا اظ ّورًَي گطكتِ ثَزًس .ثبضٍضي

ٍ هيبًگيي اكعايف ٍظى ضٍظاًِ تب هجل اظ قيطگيطي ثِ خبي ًوي-

هيف ٍ ظًسُهبًي ثطُّب ثِ تطتيت ً 0/028 ٍ 0/014بّف يبكتِ

گصاضز ( .)9ثِ ايي تطتيت هيتَاى چٌيي گلت ًِ ذَيكبًٍسي آثبض

ثَزًس ( .)11ايي اهط زاللت ثط آى زاضز ًِ زض ظهبًي ًِ ّورًَي ٍ

ظيبًجبض ذَز ضا ثيكتط زض ؾٌيي پبييي ثِ ًوبيف هيگصاضز ٍ ثب هؿي

اًتربة ّوعهبى اتلبم هياكتٌس ،اًتربة ًويتَاًس ثط اثطات هٌلي

قسى ثطُّب اثط ّورًَي ًبّف هييبثس .يٌي زيگط اظ زاليل پبييي

ّورًَي ؿلجِ ًوبيس ًِ ايي ثِ ََض ػوسُ ثِ ٍاؾُِي ًطخ پبييي

تط ثَز هيبًگيي ٍظى ثطُهيفّب زض گطٍُ ؿيط ذَيكبًٍس ضا هيتَاى

تَليسهثل زض الييّبي ذَيكبًٍس اؾت .نلبت تَليسهثلي ّوبًٌس

ثِ ثبالتط ثَزى هيعاى چٌس هلَظايي زض ايي گطٍُ ًؿجت زاز .چٌس
. Finnsheep
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39

هلَظايي هَخت هيقَز تب ثطُّب ثب ٍظى تَلس ًوتطي هتَلس قًَس ٍ

تَصیِ ترٍیجي

اظ آىخب ًِ ٍظى ثسى زض ؾٌيي هرتلق هتأثط اظ ٍظى تَلس اؾت،

ثٌبثط ًتبيح حبنل اظ ايي تحوين ،هيتَاى ثِ گلِ زاضاى ٍ پطٍضـ

ثٌبثطايي ،زض توبم زٍضُّب قبّس ًوتط ثَزى ٍظى ثسى زض گطٍُ

زٌّسگبى گَؾلٌس تَنيِ ًوَز تب ّط ؾبلِ ( يب حساًثط ّط زٍ ؾبل

ؿيطذَيكبًٍس ًؿجت ثِ گطٍُ ذَيكبًٍس ّؿتينٍ Lamberson .

ييثبض) اهسام ثِ تؼَيى هَذ ذَز ًوبيٌس .اًتربة هَذ ثبيؿتي اظ

ّوٌبضاى ( ،)1982اثطات هثجت ّورًَي ثط ٍظى تَلس ٍ ٍظى 60

ذبضج اظ هٌُوِ پطٍضـ گلِي آىّب ثبقس تب حساهل ذَيكبًٍسي

ضٍظگي ضا گعاضـ ًطزًس ( )2003( Mackinnon .)12گعاضـ

ثيي هَذ هٌترت ٍ هيفّبي گلِ ٍخَز زاقتِ ثبقس .ػالٍُ ثط ايي

ًوَز ًِ ّورًَي ثطُّب زض هوبيؿِ ثب ّورًَي هبزضاى ،اثط

زض ٌّگبم اًتربة هَذ ،ثبيؿتي ثِ كٌَتيپ هَذ ّن تَخِ ًبكي قَز

قسيستطي ثط نلبت ٍظى ثسى زاضز (ًٌ .)14تِ خبلت تَخٍِ ،ظى

تب اظ ًظط نلبت ظبّطي (هبًٌس اثؼبز ثسى ٍ اًساظُ ٍ حدن زًجِ)

ثسى ثسٍى زًجِ زض زٍ گطٍُ اؾت .ثب هوبيؿِي ايي ٍظى ثب ٍظى ثسى

كٌَتيپ هٌبؾجي زاقتِ ثبقس ٍ ثتَاًس ايي نلبت ضا ثِ ثطُّبي ًؿل

هكبّسُ هيگطزز ًِ گطٍُ ؿيط ذَيكبًٍس ثِ ََض هحؿَؾي زًجِ

ثؼس اًتوبل زّس .لصا ثب ًٌتطل تالهيّب (هوبًؼت اظ تالهي

ًَچيتطي ًؿجت ثِ گطٍُ ذَيكبًٍس زاضز ٍ ايي تلبٍت ثب

ذَيكبًٍسي ٍ خبيگعيٌي هَذّبي ؿيطذَيكبًٍس) زض گلِّبي

اكعايف ؾي ثطُهيفّب ثعضٍتط هيقَز.

ًَچي (ظيط  300ضأؼ) ،هيتَاى تؼساز ثطُ ثيكتطي زض ّط زٍضُ

ثِ گعاضـ  ،)1989( Thomas ٍ Longتَليس گلِ ثِ ََض

خلت زّي ثِ زؾت آٍضز .زض پػٍّف اًدبم قسُ ًِ ثركي اظ

هؿتوين ثب هتَؾٍ تَليس ّط هيف زض گلِ هطتجٍ اؾت ًِ ثب هؤللِ-

ًتبيح آى زض هوبلِ حبيط گعاضـ قسُ اؾت ( )2زض يي گلِ 250

ّبي ايي نلت قبهل :ثبضٍضي  ،چٌسهلَظايي  ،ظًسُهبًي ثطُ ٍ ٍظى

ضأؾيً ،طخ ثطُ ظايي زض قيكيّبي حبنل اظ تالهي

اظ قيطگيطي ثطُّب ( ٍظى زض ؾي  120ضٍظگي) هيتَاى آى ضا

ؿيطذَيكبًٍسي 14 ،زضنس ثيكتط اظ گطٍُ ذَيكبًٍس ثَز .ثب تَخِ

تؼييي ٍ هحبؾجِ ًوَز ( .)13ثب ٍخَز اثطات هًط ّورًَي ثط

ثِ هيبًگيي ٍظى اظ قيطگيطي ً 25يلَگطم ٍ هيوت ّط ًيلَگطم

نلبت ٍظى زض گلِ ٍ ًيع ثبالثَزى هيعاى ذَيكبًٍسي ،ؾَُح

 120000ضيبل ٍ ثب كطو تللبت يٌؿبى زض زٍ گطٍُ ،ثِ اظاء ّط

تَليسي ٍ تَليسهثلي ثِ ََض خسي تحت تأثيط هطاض ًگطكتٌس .ايي اهط

ضأؼ ثطُ ثيكتط 3000000،ضيبل زضآهس زاهساض اكعايف هييبثس .لصا،

هي تَاًس ثِ زليل ًطخ آّؿتِ ّورًَي ثبقس ًِ زض اثط اًتربة

ثط اؾبؼ ًتبيح پطٍغُ حبيط ،ثب هوبًؼت اظ تالهي ّبي ذَيكبًٍسي

َجيؼي يب ههٌَػي ثِ زؾت هيآيس.

زض گلِّبي ًَچي ًِ ػوالً يي ضٍـ هسيطيتي توطيجبً ثسٍى

ّورًَي آّؿتِ هَخت هيقَز تب زامّبيي ًِ ثب قطايٍ هَخَز

ّعيٌِ يب ثؿيبض ًن ّعيٌِ هيثبقس ٍ ثب كطو يي زٍضُ خلت زّي

تٌبؾت ًوتطي زاضًس ،اظ خوؼيت حصف قًَس (.)19

زض ؾبل ،هي تَاى ثِ اظاي ّط ضأؼ هيف هَلس  0/14ثطُ ثيكتط ٍ زض
ًتيدِ ّ 42عاض تَهبى زض آهس ؾبليبًِ ثيكتط ايدبز ًطز .چٌبىچِ اظ

ًتیجِگیري

ؾيؿتن ؾِ ظايف زض زٍ ؾبل اؾتلبزُ قَز ،اكعايف زضآهس اظ َطين

اؾتلبزُ اظ هَذّبي ؿيطذَيكبًٍس زض گلِ هَخت اكعايف

ًٌتطل تالهي ّب ،توطيجبً ّ 63عاض تَهبى ثِ اظاي ّط ضأؼ هيف هَلس

چٌسهلَظايي ٍ زض پي آى اكعايف  WLCهيقَز ًِ هيتَاًس

ذَاّس ثَز.

زضآهس حبنل اظ كطٍـ ثطُ ضا اكعايف زّس.
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