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 چكيذٌ

هبصًذساى ثَد. ثشاي اػتبى هشغبى ثَهي دس هْن التلبدي كفبت پبساهتشّبي طًتيىي ثشخي ثشآٍسدتحميك  ايي اكلي ّذف

ُ ّب اص سٍؽ ثشاي آًبليض داد ايي هٌظَس اص چْبس هذل هختلف حيَاًي ثب ٍ ثذٍى دس ًظش گشفتي اثشات هبدسي اػتفبدُ ؿذ.

 ّبي ٍاسيبًغ اص تؼذاد  آهبسي ثيضي هجتٌي ثش تىٌيه ًوًَِ گيشي گيجغ اػتفبدُ گشديذ. دس ايي هطبلؼِ خْت ثشآٍسد هَلفِ

تَػط هشوض اكالح ًظاد هشغبى ثَهي هبصًذساى  1389تب  1370ّبي  ًؼل، وِ دس خالل ػبل 19سوَسد هشثَط ثِ 73432

ت هَسد هطبلؼِ ؿبهل ٍصى ثذى دس ّـت ّفتگي، ػي ثلَؽ خٌؼي، ٍصى تخن هشؽ خوغ آٍسي ؿذُ ثَد، اػتفبدُ ؿذ. كفب

ّفتگي، ؿذت تخن گزاسي ٍ تؼذاد تخن هشؽ ثَد.  همبديش  32ٍ  30، 28ّفتگي، هيبًگيي ٍصى تخن هشؽ ّفتگي دس  30دس 

ّفتگي، ػي ثلَؽ  ٍساثت پزيشي ثشاٍسد ؿذُ ثش اػبع هذل هٌبػت ثشاي  هيبًگيي ٍصى تخن هشؽ، ٍصى تخن هشؽ دس ػي

 15/0ٍ  15/0، 23/0، 30/0، 39/0، 54/0خٌؼي، ٍصى ثذى دس ّـت ّفتگي، تؼذاد تخن هشؽ ٍ ؿذت تخن گزاسي ثِ تشتيت 

ّفتگي ٍ هتَػط ٍصى تخن هشؽ ثشاٍسد ؿذ وِ  8ثشاٍسد گشديذ. ّوجؼتگي طًتيىي هثجت ٍ ثبال ثيي ٍصى ثذى دس 

( ثَد. ثب تَخِ ثِ همبديش -35/0َؽ خٌؼي ٍ تؼذاد تخن هشؽ هٌفي ٍ ثشاثش )( ثَد وِ ايي ّوجؼتگي ثيي ػي ثل46/0ثشاثش)

دس ايي هشوض ٍخَد  اهىبى اخشاي اًتخبة اكالح ًظادي ثشاي كفبت هَسد هطبلؼِ دس ايي تحميك پزيشي ثشآٍسد ؿذُ ٍساثت

 داسد. 
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Abstract 

The main aim of present research was estimation of genetic parameters of some economic traits in 

Mazandaran native fowl. For reach this goal 4 different animal model with considering and ignoring 

maternal effects was used. For data analysis the Bayesian statistic methods via Gibbs sampling 

technique was used. In this study for estimation of variance components 73432 records of 19 

generations of chickens that were collected between (1991 to 2010) in Mazandaran breeding center 

were used. The studied traits were body weight at 8 weeks of age, age at sexual maturity, egg 

weight at 30 weeks age, average egg weight in(28, 30 and 32weeks of age), laying intensity and egg 

number. Estimated heritability’s for average egg weight, egg weight in 30 weeks of age, age at 

sexual maturity, body weight at 8 weeks of age, egg number and intensity of egg production based 

on best model were 0.54, 0.39, 0.30, 0.23,0.15 and 0.15 respectively. Positive and high genetic 

correlation between body weight at 8 weeks of age and average egg weight was estimated (0.45) 

that the estimated genetic correlation between age at sexual maturity and egg number was negative 

and equal to -0.35.According to the value of estimated heritability’s for studied traitsthere are 

multiple breeding programs possible in this center.    
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 ممذمٍ

 هذيشيت رخبيش دسهَسد ثحثْبيي دس طي ػبليبى اخيش

 ؿذُ الوللي ؿشٍع ثيي ػطح دس اّلي داهْبي طًتيىي

 حفع ًظادّبي ْبياػتشاتظي سٍي ثش ػوَهب ثحثْب اييٍ

اػت. ًظادّبي ثَهي دس ّش  گشديذُ هتوشوض وويبة

وـَس ثِ ػٌَاى يه ػشهبيِ هلي ٍ هحلَل اػتشاتظيه 

ايي ًظادّب پغ اص ّضاساى ػبل  صيشا ،ثبؿٌذ هطشح هي

اًتخبة طجيؼي ٍ گزس اص ثؼيبسي اص هَاًغ ٍ ًبهاليوبت 

ٍ ثب ؿشايط آة  ُهحيطي ّوچٌبى ثِ ثمبي خَد اداهِ داد

اص طشفي . اًذ ٍ َّايي ٍ ثيوبسيْبي هٌطمِ ػبصگبسي يبفتِ

پشٍسؽ هشؽ ثَهي دس ػطح سٍػتبّب ػجت اػتفبدُ 

ي ٍ هحلَالت ثْيٌِ ٍ هطلَة اص هبصاد هَاد غزاي

اػتفبدُ دس خبًَاسّبي سٍػتبيي، ايدبد صساػي ثال

اؿتغبل ثيي ًيشٍّبي هبصاد ثخؾ وـبٍسصي، افضايؾ 

دسآهذ خبًَاسّبي سٍػتبيي ٍ وبّؾ هْبخشت 

تَاى گفت  دس ًتيدِ هي گشدد. هيسٍػتبييبى ثِ ؿْشّب 

هٌبػت تشيي خبػتگبُ هحيطي پشٍؽ هشغبى ثَهي دس 

 (.1387وَّي ٍ صاسع، (ثبؿٌذ ؿشايط ايشاى سٍػتبّب هي

 يّب هؤلفِّبي اكالح ًظادي ثِ  تمشيجب توبهي ثشًبهِ

تَاى  ثبؿٌذ، وِ اص آى خولِ هي ٍاسيبًغ ًيبصهٌذ هي)وَ(

ثيٌي اسصؽ اكالحي، هحبػجِ پيـشفت طًتيىي،  ثِ پيؾ
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BLUPّبي  ثيٌي ثذػت آٍسدى پيؾ
ثب اػتفبدُ اص  1

 پزيشي ٍ هؼبدالت هذل هختلط، تخويي ٍساثت

ّبي فٌَتيپي، طًتيىي ٍ هحيطي، دسن ثْتش  ّوجؼتگي

هىبًيؼن طًتيىي ٍ تـىيل ؿبخق اًتخبة اؿبسُ ًوَد 

(. خْت ًيل ثِ ايي اّذاف، هحبػجِ 1989)ٌّذسػَى، 

ٍاسيبًغ ٍ پبساهتشّبي طًتيىي ضشٍسي )وَ(ّبي  هَلفِ

ّبي  پبساهتشّبي طًتيىي خَد تبثؼي اص هؤلفِ اػت.

ّب ثبيؼتي ثطَس دليك  ايي هؤلفِ لزا)وَ(ٍاسيبًغ ّؼتٌذ، 

ّبي آهبسي  ّب ٍ سٍؽ ٍ كحيح ثب اػتفبدُ اص هذل

گش  ّبي كحيح ٍ وبفي تَػط فشد اكالح هٌبػت ٍ دادُ

ثشآٍسد گشدًذ تب دس ًْبيت ثب اًتخبة حيَاًبت ثشتش اص 

لحبظ طًتيىي ٍ اػتفبدُ اص آًْب ثؼٌَاى ٍالذيي ًؼل 

ّبي كحيح  دادُ .ثْجَد يبثذثؼذي هيبًگيي تَليذ 

ػولىشدي ٍ ثجت هطوئي ؿدشُ دٍ ػبهل وليذي ثشاي ثِ 

تَػؼِ ٍ  ثبؿٌذ. هيًِظادي ّبي اكالح  ثوش سػبًذى طشح

ّبي آهبسي دس چٌذ دِّ گزؿتِ ثؼٌَاى  پيـشفت سٍؽ

يه هَضَع ثبثت دس اوثش هطبلؼبت اكالح ًظادي هذ 

ثيضي هجتٌي ثش تىٌيه  ٍ دس ايي استجبط سٍؽ ًظش ثَدُ

ػٌَاى سٍؿي ًَيي ٍ ثؼيبس ثِ  2گيجغ گيشيًوًَِ

ّبي لذستوٌذ اهشٍصُ دس ػشاػش دًيب ٍ دس اوثش سؿتِ

)ٍاًگ ٍ ّوىبساى   ػلَم هَسد تَخِ لشاس گشفتِ اػت

، ػَسًؼَى ٍ 1994، خٌؼي ٍ ّوىبساى 1994ٍ  1993

 ّبياصتىٌيه يىي .(1996ٍ ٍى تؼل  1994ّوىبساى 

. ًوًَِ ذثبؿ هي گيجغ گيشيًوًَِثيضي  سٍؽ هتذاٍل

ٍ يىي  ثَدُگيشي گيجغ يه سٍؽ اًتگشال گيشي ػذدي 

اص اًَاع سٍؿْبي هًَت وبسلَي صًديشُ 

3هبسوَف
(MCMC)گيجغ گيشي ًوًَِدس  .ثبؿذ هي ،

ثب  4ًوًَِ ّبي تلبدفي اص تَصيغ پؼيي حبؿيِ اي

اػتفبدُ اص ًوًَِ گيشي ّبي تىشاسي اص تَصيغ ّبي 

. (2001ىبساى )خوي ٍ ّوؿًَذ  تَليذ هي 5پؼيي ؿشطي

                                                 
1
 Best Linear Unbiased Prediction 

2
 Gibbs sampling 

3
MarkovChain Monte Carlo 

4
 Marginal posterior 

5
Conditoinal posterior distribution 

ّبي اثتذايي حزف  هؼوَال ًوًَِدس ايي الگَسيتن 

ثطَس خالكِ وبسثشد  ،(6ّبي للك گيشي ؿًَذ )دٍسُ هي

ؿبهل تؼشيف تَصيغ ّبي  گيجغ گيشي ًوًَِسٍؽ 

پيـيي ٍ چگبلي پؼيي تَام ٍ ػپغ تـىيل تَصيغ ّبي 

 چَى ثبؿذ، پؼيي ؿشطي وبهل ٍ ًوًَِ گيشي اص آًْب هي

 ؿَد هي اػتفبدُ پيـيي ّبي َصيغت اص سٍؽ دسايي

ؼيبس ثهؼيبس  .يٌذآ ثذػت تشي دليك ًتبيح سٍد هي اًتظبس

هْن ثؼذي خْت ًيل ثِ ًتبيح ًباسيت ٍ دس ًْبيت 

 ،ثبؿذ پيـشفت طًتيىي هَثش، ًَع هذل هَسد اػتفبدُ هي

دس ايي استجبط ًيض ّش چِ اثشات هَثش دس ثشآٍسد 

ٍاسد ؿًَذ ّبي ٍاسيبًغ ؿٌبػبيي ٍ ثِ هذل  هَلفِ

ًتبيح حبكل اص . ًتبيح دليك تشي حبكل خَاّذ ؿذ

دّذ وِ دس ًظش گشفتي اثش  تحميمبت هختلف ًـبى هي

ّبي  اص هَلفِ ثْتشي ّبي ػَاهل هبدسي ثبػث ثشآٍسد

)وَ(ٍاسيبًغ ٍ پبساهتشّبي طًتيىي اًَاع كفبت 

التلبدي ثَيظُ دس هَسد طيَس خَاّذ گشديذ)فتحي ٍ 

ٍ ػشاج ٍ  1387ٍ ّوىبساى ؛ ؿفؼت 1384ّوىبساى، 

 ثشآٍسدتحميك  ايي اكلي ّذف.(1387ّوىبساى، 

 دس هْن التلبدي كفبت پبساهتشّبي طًتيىي ثشخي

ثيضي  آهبسي سٍؽاػتفبدُ اص  ثب هشغبى ثَهي هبصًذساى

آًبليضّبي هجتٌي ثش تىٌيه ًوًَِ گيشي گيجغ ٍ اًدبم 

 ته ٍ چٌذ كفتي ثَد.

 

 َاي ريش  ادهَ

ّبي ٍاسيبًغ ٍ پبساهتشّبي  هَلفِ ثِ هٌظَس ثشآٍسد

طًتيىي ثب اػتفبدُ اص سٍؽ ثيضي هجتٌي ثش تىٌيه 

گيشي گيجغ، اص سوَسدّبي كفبت التلبدي ؿبهل  ًوًَِ

، ػي ثلَؽ (BW8)ٍصى ثذى دس ّـت ّفتگي

، هيبًگيي ٍصى تخن (NE)، تؼذاد تخن هشؽ(ASM)خٌؼي

، ٍصى تخن هشؽ (AEW)ّفتگي 32ٍ  30، 28دس  هشؽ

دس ول  ؿذت تخن هشؽ گزاسيٍ (EW)گيّفت 30دس

وِ تَػط هشوض اكالح ًظاد ٍ تشٍيح هشؽ  ،(EI)دٍسُ

اػتفبدُ  ،ثَهي هبصًذساى خوغ آٍسي ؿذُ ثَد

                                                 
6
 Burn in period 
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وليِ اطالػبت ٍ سوَسدّبي خوغ آٍسي ؿذُ دس .گشديذ

ػبصي ٍ  آهبدُ 2007اوؼل  ايي هشوض دس لبلت ًشم افضاس

 76000ًذ. دس فبيل هشثَط ثِ كفبت حذٍد ارخيشُ ؿذُ

ٍخَد داؿت وِ 1389تب 1370ّبي سوَسد هشثَط ثِ ػبل

داس  دس ايي تحميك هؼٌيًؼل اطالػبت ثَد. 19هشثَط ثِ 

ثَدى اثشات ؿٌبختِ ؿذُ هَثش ثش كفبت تَػط سٍيِ 

GLM  ًشم افضاسSAS 9.2  5ثب ػطح هؼٌي داسي 

ًَثت  -دسكذ ثشسػي ؿذ ٍ دس ًْبيت تشويت ًؼل

يت ثؼٌَاى اثشات خَخِ وـي دس توبهي كفبت، خٌؼ

ثبثت فمط دس كفت ٍصى ثذى دس ّـت ّفتگي، طَل 

گزاسي ثؼٌَاى هتغيش ووىي كشفب دس كفت  دٍسُ تخن

گزاسيَ اثش طًتيىي افضايـي هشغبى، اثشات  تؼذاد تخن

طًتيه هبدسي ٍ اثشات هحيط دائوي هبدسي ثِ ػٌَاى 

ّبي هختلف هَسد اػتفبدُ لشاس  اثشات تلبدفي دس هذل

ي اثشات دس ثيـتش هطبلؼبت لجلي ّوبًٌذ گشفتٌذ. اي

(، ػليدبًي ٍ ّوىبساى 1389(، ديوي )1390يَػفي )

( ًيض 1386ٍ  1389( ٍ لشثبًي ٍ ّوىبساى )1388)

.خْت اػوبل ٍيشايؾ  داس گضاسؽ ؿذُ ثَدًذ هؼٌي

سوَسدّبي هَسد ثشسػي، دس اثتذا ثشاي ثبال ثشدى دلت 

يغ ٍ كحت هحبػجبتي، ثب تَخِ ثِ خلَكيبت تَص

ًشهبل، سوَسدّبيي وِ ووتش يب ثيـتش اص ػِ اًحشاف 

هؼيبس اص هيبًگيي كفت هشثَطِ فبكلِ داؿتٌذ ثِ ػٌَاى 

 (.1ّبي پشت حزف گشديذًذ )خذٍل  دادُ

 

وسل ( 19ماسوذران )  َاي تًصيفي بزاي صفات التصادي مزغان بًمي استان آمارٌ -1جذيل      

 

 چْبسٍاسيبًغ اص  ّبيهَلفِدس ايي تحميك خْت ثشآٍسد 

هختلف صيش اػتفبدُ گشديذ وِ دس ًوبد هبتشيؼي ثِ هذل 

 ثبؿٌذ: فشم صيش هي
                                      (الف)دل م

eZuXby 
 

                            (ب)مدل 
eSpeZuXby 

 

                          (ج)مدل 
emWZuXby 

 

       مدل )د(        
eSpemWZuXby  

ثشداس اثشات  bثشداس هـبّذات، y که در این هعبدالت

ثشداس اثشات  m، طًتيه افضايـيثشداس اثشات  uثبثت، 

 e، ثشداس اثشات هحيطي دائوي هبدسي  peهبدسي،طًتيىي 

 ثتشتيتS ي  X ،Z ،W هبًذُ ٍ ثشداس اثشات ػَاهل ثبلي

ّبي طشحي وِ هـبّذات سا ثِ اثشات ثبثت،  هبتشيغ

اثشات طًتيه افضايـي حيَاًبت، اثشات طًتيىي هبدسي ٍ 

ًوبيذ. ثِ هٌظَس  اثشات هحيطي دائوي هبدسي هشتجط هي

همبيؼِ ٍ اًتخبة ثْتشيي هذل دس سٍؽ ثيضي هجتٌي ثش 

يشي گيجغ اص ؿبخق، هؼيبس اطالع تىٌيه ًوًَِ گ

(DIC)ثخـي اًحشاف
اػتفبدُ گشديذ. ثشاي هحبػجِ  7

DIC:اص هؼبدلِ صيشاػتفبدُ ؿذ  

DIC=2* - D 

ثشاثش ثب اهيذ سيبضي تبثغ اًحشاف يؼٌي  دس ايي ساثطِ

D وِ اص طشيك ،

  Dؿَد، هي ثبؿذ ٍ  ًوبيي هحبػجِ هي ذسػتهيضاً

ًيض ثشاثش ثب هيضاى اًحشاف ثب اػتفبدُ اص 

                                                 
7 Deviance information criterion  

 کوتزیي بیشتزیي ضزیب تغییزات % هیاًگیي تعذاد رکَرد صفات

 067 0754 74/78 44/573 73437 هفتگی )گزم( 8ٍسى بذى در 

 94 735 00/00 06/067 44447 ٌسی )رٍس(سي بلَغ ج

 70 78 77/8 64/47 44739 هیاًگیي ٍسى تخن هزغ )گزم(

 7/34 0/60 00/03 86/47 70570 )گزم( ٍسى تخن هزغ در سی هفتگی

 4 8/98 80/4 66/56 36844 گذاري)درصذ(شذت تخن
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ثبؿذ. الصم ثِ روش  هي ّبي ٍاسيبًغ( )هَلفِهيبًگييي

همذاس ثبثتي اػت وِ دس  C اػت وِ دس ساثطِ ثبال

  DICؿبخق  .ثبؿذ ّب غيش ضشٍسي هي همبيؼبت هذل

ثٌبثشايي  ،ؿذثب هطلَة هي وَچىتش ثبؿذ،اًذاصُ  ّش

ّبي  ووتشيي همذاس ايي ؿبخق ثِ ػٌَاى هذلّبيي ثب هذل

 (.1999)هيـل  ؿذًذهطلَة دس ًظش گشفتِ 

خْت ػولي ًوَدى آًبليضّبي چٌذ هتغيشُ ثب تَخِ ثِ 

اي ٍ ًيض ثشسػي ساثطِ  هحبػجبت سايبًِ ّبي هحذٍديت

ثيي كفبت دس تشويجبت هختلف، اص ػِ گشٍُ چْبس 

ػتفبدُ گشديذ وِ ثشاي گشٍُ اٍل كفتي ثشاي ّش هذل ا

كفبت ٍصى ثذى دس ّـت ّفتگي، ػي ثلَؽ خٌؼي، 

هيبًگيي ٍصى تخن هشؽ، تؼذاد تخن هشؽ ٍ ثشاي گشٍُ 

دٍم كفبت ٍصى ثذى دس ّـت ّفتگي، ػي ثلَؽ خٌؼي، 

هيبًگيي ٍصى تخن هشؽ، ؿذت تخن گزاسي ٍ دس ًْبيت 

ثشاي گشٍُ ػَم كفبت ٍصى ثذى دس ّـت ّفتگي، ػي 

ؽ خٌؼي، ٍصى تخن هشؽ دس ػي ّفتگي، ؿذت ثلَ

ثشاي اػوبل سٍؽ ثيضي هجتٌي  گزاسي اًتخبة ؿذًذ. تخن

گيشي گيجغ ًيض اص ًشم افضاس ثش تىٌيه ًوًَِ

GIBBS3F90 8( ثب طَل ػيىل1999 ؼتضال)هي 

ٍ فَاكل ًوًَِ  30000گيشيّبي للك ، دٍس100000ُ

 (.1389 ّوىبساىٍ  خؼَسياػتفبدُ گشديذ ) 200 9گيشي

 

 وتایج ي بحث

، يِ ٍ تحليل ته ٍ چٌذ هتغيشُضتدهَسد 36 ثب اًدبم

 سٍؽ اص ثباػتفبدُّبي ٍاسيبًغ كفبت هَسد ًظش هَلفِ

ثيضي ٍ چْبس هذل هختلف هحبػجِ ٍ دس ًْبيت  آهبسي

)ٍساثت  پبساهتشّبي طًتيىيّبي ٍاسيبًغ ٍ هَلفِهمبديش 

 ب ت 2ثِ ؿشح خذاٍل  بي طًتيىي(ْ  ّب ٍ ّوجؼتگي پزيشي

ثشآٍسدّبي سٍؽ ثيضي هجتٌي ثش  .ًذثشآٍسد گشديذ 5

تىٌيه ًوًَِ گيشي گيجغ ثب اػتفبدُ اص هيبًگيي تَصيغ 

ثِ دليل تؼذاد صيبد دس ايي هطبلؼِ  ،گيشد پؼيي اًدبم هي

ّب، فمط  اًَاع ًوَداسّبي هيبًگيي تَصيغ پؼيي ٍاسيبًغ

                                                 
8Total Cycles  

9 Thinning intervals 

ّبي طًتيىي  يي ٍاسيبًغًوَداسّبي هيبًگيي تَصيغ پؼ

كفبت  ثشخيثشاي  (الف)ثذػت آهذُ اص هذل ـي افضاي

ثب همبيؼِ هؼيبس  (.4تب  1ّبي  ؿىل آٍسدُ ؿذُ اػت)

ّبي هَسد هطبلؼِ، هذل )د( دس  اطالع ثخـي اًحشاف هذل

شيي هذل، ت هٌبػتتوبهي كفبت هَسد ثشسػي ثؼٌَاى 

( ٍ ػشاج ٍ ّوىبساى 1390، يَػفي )اًتخبة گشديذ

ًوبيي هذل  لگبسيتن دسػت( ًيض ثب اًدبم همبيؼبت 1387)

)د( سا ثؼٌَاى ثْتشيي هذل خْت ثشآٍسد پبساهتشّبي 

همبديش طًتيىي هشغبى ثَهي هبصًذساى اًتخبة ًوَدًذ.

پزيشي ثش اػبع هذل )د( ثشاي كفبت هيبًگيي  ٍساثت

ٍصى ثذى دس ّـت ّفتگي، ػي ثلَؽ خٌؼي، هيبًگيي 

ٍصى تخن هشؽ، ٍصى تخن هشؽ دس ػي ّفتگي، ؿذت 

، 308/0، 230/0اسي ٍ تؼذاد تخن هشؽ ثتشتيت گز تخن

دس ثشآٍسد گشديذ.  150/0ٍ  159/0، 393/0، 540/0

استجبط ثب همبديش ّوجؼتگي طًتيىي ًيض ثيـتشيي همذاس 

ثشاي كفبت ٍصى ثذى دس ّـت ّفتگي ثب  0/(46)

آى ثشاي كفبت ػي هيبًگيي ٍصى تخن هشؽ ٍ ووتشيي 

ثذػت آهذ. ايي  (-35/0ثلَؽ خٌؼي ثب تؼذاد تخن هشؽ )

ًتبيح ّوخَاًي هٌبػجي دس همبيؼِ ثب ًتبيح ثذػت آهذُ 

اص هطبلؼبت پيـيي وِ ثش سٍي هشغبى ثَهي هبصًذساى 

-ويبًي ًدبتي ٍ؛ 1390 يَػفياًدبم گشفت داسًذ )

ٍ كفبسي ٍ  1387 ؛ ػشاج ٍ ّوىبساى1378هٌؾ

(، تفبٍتْبي هـبّذُ ؿذُ ػوذتب ثذليل 1389 ّوىبساى

ًؼل(، سٍؽ آهبسي )ثيضي( ٍ  19ّب )ُ حدن هتفبٍت داد

ّبي اكالح  پيـشفت طًتيىي ًبؿي اص اًدبم ثشًبهِ

ثبؿذ. ثب  ًظادي دس طي ػبليبى اخيش دس ايي هشوض هي

دس كفت ٍصى ثذى، تَخِ ثِ ًتبيح ثذػت آهذُ هذل )ة( 

ووتشي ًؼجت ثِ هذل)ج(  ،هؼيبس اطالع ثخـي اًحشاف

اثشات هحيط  تَاى ًتيدِ گشفت وِ داؿت ثٌبثشايي هي

كفت ثيـتش اص اثشات طًتيه هبدسي ايي هبدسي ثش سٍي 

، اهب ثشاي ػبيش كفبت اثشات طًتيه هبدسي ثبؿذ هي

ًؼجت ثِ هحيط هبدسي داساي تبثيش ثيـتشي ثَدًذ. 

( دس هطبلؼِ خَد ثش سٍي يه اليي گَؿتي 1384فتحي)

سا ثِ  )د(تدبسي ثشاي كفت ٍصى ؿؾ ّفتگي، هذل 
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هذل ثشاي ايي كفت پيـٌْبد داد.  تشييػٌَاى هٌبػت

( ثشاي كفبت تؼذاد 1384ّوچٌيي دس ايي تحميك )فتحي 

هشؽ ٍ ػي ثلَؽ خٌؼي هذل )ج( ثِ هشؽ، ٍصى تخنتخن

تشيي هذل دس ًظش گشفتِ ؿذ وِ ثب ًتبيح  ػٌَاى هٌبػت

تحميك حبضش هطبثمت ًذاؿت. ثطَس ولي اػوبل اثشات 

ّبي آهبسي، ثبػث  ىي ٍ هحيطي( دس هذلهبدسي )طًتي

ّبي )وَ(ٍاسيبًغ ٍ پبساهتشّبي  ثشآٍسد دليك تش هَلفِ

هحيط  ٍاسيبًغؿَد. دس ايي هطبلؼِ ًؼجت  طًتيىي هي

پزيشي  ٍ همذاس ٍساثت ثِ ٍاسيبًغ فٌَتيپي دائن هبدسي

هبدسي ثشاي كفبت هَسد ثشسػي پبييي ثذػت آهذ، 

مميي گضاسؽ ؿذُ ًتبيح هـبثْي دس گضاسؿبت ػبيش هح

(. 1378هٌؾ ؛ ًدبتي ٍ ويبًي1390اػت )يَػفي

ّبي  ( دس تحميمي همبديش هَلف1390ِيَػفي)

ّبي هـبثْي ثب ًتبيح ايي  ٍاسيبًغ ٍ ٍساثت پزيشي )وَ(

تحميك ثش سٍي هشغبى ثَهي هبصًذساى ثب اػتفبدُ اص دٍ 

ًوبيي هحذٍد ؿذُ ٍ ثيضي  سٍؽ آهبسي حذاوثش دسػت

ًوًَِ گيشي گيجغ ثذػت آٍسد. دس ايي هجتٌي ثش تىٌيه 

ّبي هـبّذُ ؿذُ ثيي ثشآٍسدّبي ثذػت  هطبلؼِ تفبٍت

ّب ًيض هي تَاًذ ًبؿي اص  آهذُ ثب اػتفبدُ اص اًَاع هذل

ثبؿذ، دس هذل )د( ّش دٍ اثش هحيط دائوي  ّب  هبّيت هذل

هبدسي ٍ اثشات طًتيه غيش هؼتمين هبدسي ّوضهبى ثِ 

غبى اضبفِ ؿذُ ثٌبثشايي ػبهل اثشات طًتيىي افضايـي هش

ّب هَسد ثشسػي  اؿتجبُ آصهبيـي ًؼجت ثِ ػبيش هذل

خْت ػولي ًوَدى آًبليضّبي چٌذ  ؿَد. هحذٍدتش هي

اي ٍ  هحبػجبتي سايبًِ ّبي حذٍديتهتغيشُ ثب تَخِ ثِ ه

ًيض ثشسػي ساثطِ ثيي كفبت، كفبت دس تشويجبت 

ض لشاس ّبي هَسد هطبلؼِ هَسد آًبلي هختلف دس لبلت هذل

گشفتٌذ، دس ايي آًبليضّب، ٍصى ثذى دس ّـت ّفتگي ٍ 

ػي ثلَؽ خٌؼي دس ّوِ تشويجبت ٍخَد داؿتٌذ، ًتبيح 

ّبي ًبهٌظن دس همبديش  ثشآٍسدّب ًـبى دٌّذُ تفبٍت

ّبي ثيي  ّب ٍ ّوجؼتگي پزيشي ٍساثتي  ثشآٍسد ؿذُ

تَاًذ  ثبؿذ وِ هي ّبي هَسد ثشسػي هي كفبت، دس هذل

ّب ٍ تشويت  گزاسي، تفبٍت ثيي هذل ًبؿي اص تبثيش

هتفبٍت كفبت ثبؿذ، دس داخل ّش هذل ًيض همبديش 

ّبي طًتيىي  ّب ٍ ّوجؼتگي پزيشي ي ٍساثت ثشآٍسد ؿذُ

ثيي كفبت ٍصى ثذى دس ّـت ّفتگي ٍ ػي ثلَؽ 

خٌؼي)كفبت هَخَد دس ّوِ تشويجبت( هتفبٍت ثَد وِ 

 ًـبى دٌّذُ اّويت تشويت كفبت دس آًبليضّبي چٌذ

ثبيؼتي دلت ًوَد  ثبؿذ، دس ايي خلَف هي كفتي هي

ّبي للك گيشي ٍ فَاكل  وِ همبديش طَل ػيىل، دٍسُ

ًوًَِ گيشي يىؼبًي دس ثشآٍسدّبي ّش هذل اػتفبدُ 

گشدد. دلت تدضيِ ٍ تحليل چٌذ هتغيشُ دس كَستيىِ لذس 

هبًذُ ثيي  ّبي طًتيىي ٍ ثبلي هطلك تفبٍت ّوجؼتگي

اص آًبليض ته كفتي خَاّذ ثَد، كفبت صيبد ثبؿذ ثيـتش 

دس تدضيِ ٍ تحليل چٌذ هتغيشُ اص هٌبثغ هختلف اطالػبتي 

ؿَد ٍ حتي دس كَستيىِ وِ  ثِ ًحَ هطلَة اػتفبدُ هي

ثشاي حيَاًي يه يب چٌذ كفت ثِ ّش دليل، سوَسدي 

ّب(  )ثب تَخِ ثِ همبديش اًَاع ّوجؼتگي هَخَد ًجبؿذ

(. 1996ثَسدى تَاى اسصؽ اكالحي هحبػجِ ًوَد ) هي

ثشآٍسد ؿذُ طًتيىي  ّبي ّوجؼتگيدس استجبط ثب همذاس 

 كفبت ثيي ثباليهثجت ٍ دس ايي هطبلؼِ، همذاس ػذدي 

هشؽ )دس ػي  ٍ ٍصى تخندس ّـت ّفتگي ٍصى ثذى 

دّذ وِ  ( ًـبى هيّفتگي 32ٍ  30، 28 ّفتگي ٍ هيبًگيي

افضايؾ ثب اًتخبة ثشاي ٍصى ثذى، ٍصى تخن هشؽ ًيض 

ثيي  طًتيىي  ّوجؼتگيبفت. دس ًمطِ هخبلف، خَاّذ ي

گزاسي ثب ػبيش كفبت  هشؽ ٍ ؿذت تخن كفبت تؼذاد تخن

ٍ دس ّوِ تشويجبت هٌفي ثشآٍسد ؿذ وِ ًـبى دٌّذُ 

دٍ كفت دس كَست اًتخبة حيَاى سًٍذ طًتيىي وبّؾ 

ثبؿذ، )ووتشيي همذاس آى هشثَط  ثِ ًفغ ػبيش كفبت هي

ثبؿذ(،   ثلَؽ خٌؼي هيثِ كفبت تؼذاد تخن هشؽ ثب ػي 

ثيي كفبت  ّوجؼتگي طًتيىي هتَػط ٍ هٌفيدس ٍالغ 

ػي ثلَؽ ٍ تؼذاد تخن هشؽ ثيبًگش ايي ًىتِ اػت وِ دس 

ي ٍدتَاى تب حذ كَست وبّؾ ػي ثلَؽ خٌؼي هي 

هشؽ گشديذ وِ ثؼيبس هطلَة  ػجت افضايؾ تؼذاد تخن

ثٌبثشايي دس اًتخبة حيَاًبت ثؼٌَاى ٍالذيي ًؼل اػت. 

ّبي طًتيىي ثيي كفبت سا  ثبيؼتي ّوجؼتگي ، هيثؼذ

ثؼٌَاى پبساهتش ثؼيبس هْن دس ًظش گشفت تب ؿبّذ 

پيـشفت طًتيىي هَثشي دس كفبت هَسد ًظش ثبؿين. 
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دس  َصًجذىي كفبتجشاپزيشي ثشآٍسد ؿذّ همبديش ٍساثت

دس ػي  هشؽ تخن ٍصى ي،خٌؼ ثلَؽ ،ػيّـت ّفتگي

ًـبى  تحميكدس ايي  هشؽ تخن ٍصىهيبًگيي ٍ ّفتگي

ّبي اكالح ًظادي  دّذ وِ اهىبى اخشاي اًَاع ثشًبهِ هي

ٍ ثش سٍي كفبت  بديصدس ايي هشوض ثش سٍي ايي كفبت 

 .ثبؿذ گزاسي هتَػط هي ؿذت ٍ تؼذاد تخن

 

 َاي ياریاوس بزآيرد شذٌ با استفادٌ اس مذل تك صفتي ممادیزمياوگيه تًسیع پسيه مًلفٍ-2جذيل 
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 ات گزيٌ یكفبزاي صصوتيكي ممادیز پارامتزَاي -3جذيل

 .با استفادٌ اس  مذل )د(

 BW8 ASM AV NE صفات

BW 73/4    

ASM 445/4- 38/4   

AV 40/4 75/4 54/4  

NE 00/4- 35/4- 70/4 06/4 

 

 ات گزيٌ ديفبزاي صممادیز پارامتزَاي صوتيكي  -4جذيل 

 .د(ثب اػتفبدُ اص  هذل )

 BW8 ASM AV EI كفبت

BW8 77/4    

ASM 40447 39/4   

AV 79/4 78/4 54/4  

EI 73/4- 05/4- 07/4- 07/4 

 

 سٍات گزيٌ فبزاي صممادیز پارامتزَاي صوتيكي  -5جذيل 

 .  با استفادٌ اس  مذل )د(

 BW8 ASM EI EW صفات

BW8 21/0    
ASM 009/0 36/0   

EI 08/0- 008/0- 16/0  
EW 37/0 24/0 19/0- 40/0 

 

َاي  کليٍ اعذاد سیز لطز ممادیز َمبستگي 5تا  3در جذايل 

ممادیز يراثت پذیزي صوتيكي بيه صفات ي اعذاد ريي لطز 

: AV : سه بلًغ جىسي،ASMيسن بذن،   BW: باشىذ. مي

: تعذاد NE: شذت تخم گذاري،  EIمياوگيه يسوتخم  مزغ،

 باشىذ. :يسن تخم مزغ در  سي َفتگي ميEWتخم مزغ ي 

 

 
صفت مياوگيه تًسیع ياریاوس صوتيك افشایشي  -4شكل 

 . مياوگيه يسن تخم مزغ با مذل )الف(

 

 
صفت  مياوگيه تًسیع ياریاوس صوتيك افشایشي -5شكل 

 با مذل )الف(. يسن بذن در َشت َفتگي

 

 
صفت مياوگيه تًسیع ياریاوس صوتيك افشایشي  -6شكل 

 شذت تخم گذاري با مذل )الف(.
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 با مذل )الف(.صفت سه بلًغ جىسي  مياوگيه تًسیع ياریاوس صوتيك افشایشي -7شكل 

 

 مًرد استفادٌ ىابعم

دس ثشآٍسد پبساهتشّبي طًتيىي ثشخي كفبت هْن التلبدي گبٍّبي ّلـتبيي  REML. همبيؼِ دٍ سٍؽ ثيضيي ٍ 1389 ،ؼَسي مخ

 ، داًـىذُ وـبٍسصي داًـگبُ تجشيض.طًتيه ٍ اكالح دام ايشاى. پبيبى ًبهِ وبسؿٌبػي اسؿذ

، طًتيه ٍ اكالح دام ًبهِ وبسؿٌبػي اسؿذ . پبيبى. سديبثي طًْبي ػوذُ دس ثشخي كفبت التلبدي هشغبى ثَهي فبسع1389 ،ديوي ح

 داًـىذُ وـبٍسصي داًـگبُ تجشيض.

. اثشات هبدسي ثش سٍي كفبت تَليذي ٍ تَليذ هثليذس هشغبى ثَهي اػتبى 1387ػشاج ا، ٍاػع تشؿيضي س ٍ ًدبتي خَاسهي ا، 

 .535-542، كفحبت38هبصًذساى.هدلِ وـبٍسصي ايشاى، ؿوبسُ 

. ثشآٍسد ّوجؼتگي ّبي طًتيىي كفبت تَليذ ٍ تَليذ هثل هشغبى ثَهي اػتبى 1387 ،ضي س ٍ ًدبتي خَاسهي اٍاػع تشؿي ،ػشاج ا

 هبصًذساى. هدوَػِ همبالت ػَهيي وٌگشُ ػلَم داهي وـَس، هـْذ همذع.

ت طًتيىي هؼتمين ًش ثش سٍي ّوجؼتگي ثيي اثشا اثش . ثشسػي اثشات هتمبثل ػبل 1387ٍؿفؼت ن، ٍاػع تشؿيضي س ٍ اهبم خوؼِ ى، 

، هدوَػِ همبالت ػَهيي وٌگشُ ػلَم داهي 15-16خَخِ گَؿتي تدبسي،  ٍهبدسي كفت ٍصى ثذى دس ؿؾ ّفتگي دس يه اليي

 وـَس، هـْذ همذع.

. ثشسػي اثشات ػَاهل هبدسي ثش كفبت هْن التلبدي دس هشغبى ثَهي اػتبى 1389 ،فبطوي جٍ افـبس م  اهيي ،ػؼگشي ق ،كفبسي م

 ؿْشيَس، داًـگبُ تْشاى. 29الي  27هدوَػِ چىيذُ همبالت چْبسهيي وٌگشُ ػلَم داهي ايشاى.  .381كفحِ .هبصًذساى

ّبي آهبسي ثيضي ٍ ًـبًگشّبي طًتيىي. پبيبى  . سديبثي طًْبي ػوذُ دس حيَاًبت هضسػِ اي ثب اػتفبدُ اص سٍؽ1388 ،ػليدبًي ف

 اًـگبُ تْشاى.. داًـىذُ وـبٍسصي دطًتيه ٍ اكالح دام ًبهِ دوتشي

اثشات هبدسي ثش سٍي كفبت تَليذي ٍ تَليذ هثلي يه اليي تدبسي گَؿتي.هدلِ پظٍّؾ . 1384فٌحي س، تشؿيضي س ٍ اهبم خوؼِ ى، 

 .16-21، كفحبت 67ؿوبسُ  ،ٍ ػبصًذگي

ي دس هشغبى ثَهي ّبي طًتيىي ٍ فٌَتيپي كفبت تَليذ . ثشآٍسد ٍساثت پزيشي ٍ ّوجؼتگي1389 ،ػجبػي ع ٍ ووبلي ع ،لشثبًي ؽ

 ؿْشيَس، داًـگبُ تْشاى. 29الي  27هدوَػِ چىيذُ همبالت چْبسهيي وٌگشُ ػلَم داهي ايشاى. .386كفحِ اػتبى فبسع. 

ثشسػي ػولىشد ٍ پبساهتشّبي طًتيىي كفبت التلبدي هشؽ ثَهي  .1386 ،ع ضويشي ج ٍ ووبلي ،هشادي ؿْشثبثه م ،لشثبًي ؽ

 .26-32كفحبت  ،)تبثؼتبى( 75پظٍّؾ ٍ ػبصًذگي. ؿوبسُهدلِ ًَي دس آًْب. فبسع ٍ تخويي هيضاى ضشيت ّن خ

 هؼشفي ًبهِ. اًتـبسات خْبد وـبٍسصي اػتبى هبصًذساى. 1387، وَّين ٍ صاسع ع

ثشآٍسد پبساهتشّبي طًتيىي ٍ هحيطي كفبت هْن التلبدي دس هشغبى ثَهي هبصًذساى. هؼبًٍت اهَس  .1378،ًدبتي اٍ ويبًي هٌـح

 .15كفحِ .آثضيبىدام ٍ 
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ثشخي كفبت هْن هشغبى ثَهي ٍ اثشات هبدسي  دس ثشآٍسد پبساهتشّبي طًتيىي  REMLهمبيؼِ دٍ سٍؽ ثيضيي ٍ . 1390يَػفي ا، 

 ايشاى. پبيبى ًبهِ وبسؿٌبػي اسؿذ طًتيه ٍ اكالح دام، داًـىذُ وـبٍسصي داًـگبُ تجشيض.
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