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چكيذٌ
براي همایعِي رٍغّاي ارزیابی شًتیکی تَلید ؼیر در گاٍّاي ّلؽتایي هؽْد ،از دٍ هدل رٍز آزهَى با تابؼیت ثابت ٍ
تفادفی اظتفادُ ؼد .دادُ ّاي هَرد اظتفادُ ،ؼاهل 95510رکوَرد رٍزآزهوَى هتؼلوك بوِ 11054گواٍ ؼوکن اٍل در 76
گاٍداري هؽْد بَد کِ بیي ظالّاي  1373 -1386زایػ داؼتٌد .تؼداد پدر ،هادر ٍ دختراى بترتیب 11054 ٍ 8835 ،807
رأض بَد .هیاًگیي تَلید ؼیر رٍزاًِ  26/92±6/91کیلَگرم بَد .هدل ّاي رٍز آزهَى با تابؼیت ثابت ٍ تفادفی  ،ؼواهل
اثرات ثابت گلِ -ظال رکَردگیري -ففل رکوَردگیري -دفؼوات دٍؼوػ ٍ کود اظو رم ٍ ،هتغیرّواي ّووراُ درـود شى
ّلؽتایي ،گاهِ ي آبعتٌی ،ظي در ٌّگام رکَرد گیري ٍ درخِ حرارت رٍز رکَردگیري بَد .براي ٍارد کردى اثور ؼوکل
هٌحٌی ؼیردّی در ظىَح فٌَتی ی ،شًتیکی ٍ هحیه دائوی ،از چٌد خولِ اي ّاي هتؼاهد لصاًدر با تَاى چْوار بوراي هودل
رٍز آزهَى با تابؼیت تفادفی اظتفادُ ؼد .از ًرم افسار  DXMRRبراي برازغ هدلّا اظتفادُ گردید .بیي ارزغ ّواي
اـالحی پیػ بیٌی ؼودُ دٍ هودل ّوتعوتگی رتتوِ اي هثتوت ٍ بوا

ٍ )0/939خوَد داؼوت  .)P<0/001هیواًگیي ارزغ

اـالحی براي هدل رٍز آزهَى با تابؼیت ثابت ٍ تفادفی بِ ترتیب  0/1524 ٍ 0/1695کیلَگرم بَد کِ بِ لحواي آهواري
تفاٍت هؼٌی دار داؼتٌد  .)P<0/0001رًٍد شًتیکی ؼیر رٍزاًِ بر حعب ظال زایػ گاٍّا براظاض دٍ هدل تابؼیت ثابت
ٍ تفادفی بِ ترتیب  0/077 ٍ 0/044کیلَگرم در ظال برآٍرد ؼد.
ياصٌَاي کليذي :گاٍ ّلؽتایي ،ؼیر رٍزآزهَى ،ارزیابی شًتیکی
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Abstract
To compare genetic evaluation methods for milk yield of Mashhad’s Holstein cows, two fixed and
random regression test day models were used. The data set consisted of 95,510 test day milk records
collected from 11,054 first parity Holstein cows calved between 1994 and 2007 Mashhad’s dairy
farms. The number of sires, dams and total animals in pedigree file were 807, 8,835 and 11,054,
respectively. Average daily milk was 26.92±6.91 Kg. Fixed and random regression test day models
had fixed effects of herd – year – season of recording - milking times - sperm origin, as well as
covariables of Holstein gene percentage, stage of pregnancy, age of cow at recording, and daily
temperature. To take into account the shape of the lactation curve at phenotypic, genetic and
environmental levels, orthogonal Legendre polynomials (order 4) was implemented in the random
regression test day model. The models were fitted to the data by DXMRR software. There was a
high positive and significant (P<0.001) rank correlation coefficient (0.939) between predicted
breeding values (PBV) obtained by two models. Averages PBV were found to be 0.1695 and
0.1524 Kg for fixed and random regression test day models, respectively which were significantly
(P<0.0001) different from each other. Genetic trends for daily milk were 0.044 and 0.077 Kg
annually for fixed and random regression test day models, respectively.
Keywords: Holstein cow, Test day milk, Genetic evaluation

ِکؽَرّاي پیؽرفتِ ٍ برخی از کؽَرّاي در حوال تَظوؼ

ٍمقذم

 هیوساى،ِ ظوال گشؼوت40ایداد ؼدُ اظت بوِ ًحوَي کوِ در

گر چِ ـفات ػولکردي بِ ظتب تأثیر هعتمین ؼواى

 هیلیوَى توي در600  بِ بیػ از300 تَلید ؼیر در خْاى از

 در برًاهِ ّواي اًتاوام هود1بر ؼایعتگی التفادي

 در ایراى ًیس تَلید ؼویر ووی ظوال ّواي.ظال رظیدُ اظت

 ٍلی بوِ هٌظوَر افوسایػ لابلیوت،ًظر لرار گرفتِ اًد

ٍ  ظِ برابور افوسایػ داؼوتِ اظوت ػتاظوی1387  تا1360

 فؽوار اًتاوام،تَلید ٍ در ًْایت افسایػ ظَدآٍري

ِ پیؽرفت ّاي حاـول را هوی توَاى ًتیدو.)1389 ّوکاراى

بیؽتر هؼىَف بِ ـفات تَلیودي ًظیور همودار ؼویر

 تغشی وِ ٍ اظووتفادُ از رٍغ ّوواي،بْتووَد ؼوورایه بْداؼووت

، در ً وین لوورى اخیوور.)2006 بووَدُ اظووت کَبیَظووی

هٌاظوب ارزیوابی شًتیکوی حیَاًووات داًعووت بوویالل ٍ خوواى

تحوووَل بسرگوووی در تَلیووود ٍ فووورآٍري ؼووویر در

 بٌابرایي پصٍّػ در زهیٌِ ػَاهول هورثر بور هیوساى.)2009
.ؼیر تَلیدي هی تَاًد بِ بْتَد کوّی ٍ کیفی تَلید کوک کٌد

1 Economic merit
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ظازُ ّاي هتؼددي بر تَلید ؼیر رٍزاًوِ گواٍ توأثیر

با هدل ّاي رٍز آزهَى هیتَاى تَلید کلی را با دلت بعیار

دارًد .براي ًوًَِ هی تَاى بِ اثر ًصاد ،درخِ حرارت

با تري بِ ٍظیلِ هحاظتِ اثرات هحیىی ٍابعتِ بوِ زهواى

1

هحیه ،بیواري ّوا ،گاهوِ ؼویردّیًَ ،بوت زایوػ ٍ

پیػ بیٌی کرد ٍیگاًس ٍ گَدارد  ،1997ظَالَ  ،1998هایرز

ٍلؼیت تغشیِ حیَاى اؼارُ کرد .تٌَع شًتیکی بوراي

ٍ ّوکاراى  .)2004هدلّواي رٍز آزهوَى بور دٍ ًوَع هودل

ـفت هسبوَر ایوي اهکواى را هویدّود کوِ بتوَاى در

تابؼیت ثابت ٍ 2هدل تابؼیت تفادفی 3اظت.

برًاهِّاي اـالح ًصادي از وریك اًتاوام ،در خْوت

در یک هدل رٍز آزهَى با تابؼیت ثابتّ ،وتعوتگی شًتیکوی

بْتَد ایي ـفت گام برداؼوت دپتورض ٍ فارگَظوي

بیي رکَردّاي رٍز آزهَى  100فرق هویؼوَد ،بٌوابرایي،

 .)1992بٌابرایي با تَخوِ بوِ ایٌکوِ ّودف از اـوالح

براي ّوِ گاٍّا هٌحٌی ؼیردّی یکعاًی در ظىَح شًتیکی

ًصاد دام ،بْتَد شًتیکوی دام بوراي ـوفات التفوادي

ٍ هحیىی در ًظور گرفتوِ هوی ؼوَد .هودل رٍز آزهوَى بوا

اظت ارزیابی ـحیح شًتیکی گاٍّاي ّلؽتایي براي

تابؼیت تفادفی ،اهکاى در ًظر گرفتي تفواٍتّواي اًفورادي

ـفات تَلیودي ًظیور ؼویر رٍزاًوِ اّویوت ٍیوصُاي

در ؼکل هٌحٌی ؼیردّی گاٍّوا را در دٍ ظوىح شًتیکوی ٍ

دارد .ـفت ؼویر رٍزاًوِ در ووَل دٍرُ ؼویردّی،

هحیه دائوی فراّن هیکٌد خاهرٍزیک ٍ ّوکاراى .)1997

داراي تغییرات پیَظتِ اظت ،از ایوي رٍ بوراي پویػ

ّدف از تحمیك حالر ،آًوالیس صًتیکوی تَلیود ؼویر رٍزاًوِ

بیٌی ارزغ اـالحی حیَاًات باید از هودلی اظوتفادُ

گاٍّاي ّلؽتایي گاٍداري ّاي هؽوْد بوا اظوتفادُ از هودل

ًوَد کِ با تَخِ بوِ اهکاًوات هَخوَد ًظیور ٍخوَد

ّاي رٍز آزهَى با تابؼیت ثابت ٍ تفادفی بَد.

رایاًِ پر ظورػت) بتوَاى ارزغ اـوالحی دام را بوا
ـحت با تر پیػ بیٌی کٌود .در ظوال ّواي گشؼوتِ

مًاد ي ريش َا

براي ارزیوابی شًتیکوی ٍ اًتاوام گاٍّواي برتور ،از

دادُ ّوواي هووَرد اظووتفادُ در ایووي تحمیووك ،ؼوواهل 95510

رکووَرد ّوواي اظووتاًدارد ؼوودُ بوور هتٌوواي  305رٍز

رکَرد رٍز آزهوَى هتؼلوك بوِ  11054رأض گواٍ ّلؽوتایي

اظتفادُ هی ؼد .ایي اهور ظوتب هوی ؼود کوِ ًتوَاى

ؼکن اٍل ،در 76گلِ بسرگ در هؽْد بَد کِ وی ظال ّاي

ػَاهل هحیىی را کِ بر تَلید رٍزاًِ گاٍ اثور دارًود،

 1373-1386زایػ داؼتٌد .تؼداد پدرّا ،هادرّوا ٍ دختوراى

بٌحووَ ـووحیح بوورآٍرد کوورد ب ویالل ٍ خوواى ،2009

بترتیب  11054 ٍ 8835 ،807رأض بَد .هؽافوات آهواري

خاهرٍزیک ٍ ؼفر .)1997

دادُ ّاي هوَرد اظوتفادُ در خودٍل  1آهودُ اظوت .پوط از

در چٌد ظال اخیر ،اظتفادُ از هدل ّاي رٍز آزهوَى

ٍیرایػ دادُ ّا در ًرم افسار فاکط پرٍ ،آًوالیس اثور ظوازُ

بدلیل افسایػ اوالػات هَرد اظوتفادُ در پویػ بیٌوی

ّاي هحیىی با اظتفادُ از رٍیِ هدل هاتله خىوی Mixed

ارزغ اـووالحی دام ّووا ،در ًظوور گوورفتي اخووتالف

 )Procedureدر ًوورم افووسار ً SASعوواِ  )9.1بوور ـووفت

شًتیکی بیي گاٍ ّوا بوراي ؼوکل هٌحٌوی ؼویردّی ٍ

تَلید ؼیر رٍزاًِ ،اًدام ؼد در هدل هوَرد اظوتفادُ بوراي

ػدم اظوتفادُ از لورایب تفوحیح  305رٍز ،بیؽوتر

آًالیس فَق اثرات ثابت هحیىی ٍ ّوچٌیي اثر تفوادفی پودر

هَرد تَخِ هحممیي لورار گرفتوِ اظوت بیگٌواردي ٍ

هادُ گاٍ گٌداًدُ ؼودً .توایح بدظوت آهودُ ًؽواى داد ّووِ

ّوکاراى  ،2009هَیر ٍ ّوکواراى  .)2007هودل ّواي

اثرات گٌداًدُ ؼدُ در هدل بر تَلید ؼیر رٍزاًوِ بوِ لحواي

رٍز آزهَى بوراي بورآٍرد پواراهتر ّواي شًتیکوی ٍ
اخساي ٍاریاًط ،ارزیوابی شًتیکوی ٍ بْتوَد هودیریت

1 Times- dependent

اظووتفادُ هووی ؼووًَد ّیٌریچووس ٍ ّوکوواراى ،2005

2 Fixed test day model

دیرٍض ٍ ّوکاراى  ،2004هایرز ٍ ّوکواراى .)2004

3 Random test day model
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آهاري هؼٌی دار بَد) .براي آًوالیس شًتیکوی از هودل

در ایووي رابىووِ  R t خولووِ Rام از ت وابغ لصاًوودر t ،زهوواى

ّاي رٍز آزهَى با تابؼیت ثابت ٍ تفادفی اظوتفادُ

ؼوویردّی اظووتاًدارد ؼوودُ در فاـوولِ  -1تووا  R ،+1درخووِ

ؼد .اخساي ٍاریاًط – کَاریاًط شًتیکی ٍ هحیىوی
با رٍغ حداکثر درظتٌوایی هحودٍد ؼودُ ٍ 1ارزغ
اـالحی با رٍغ بْتریي پویػ بیٌوی ًاریوب خىوی

2

برازغ تابغ ٍ Mتَاى توابغ اظوت .بورازغ هودل ّواي رٍز
آزهَى تَظوه ًورم افوسار  DXMRRاًدوام ؼود هوی یور
 .)1998آًالیس تفاٍت بیي هیاًگیي ارزغ اـالحی هدل ّواي

برآٍرد ؼد.

رٍز آزهَى با تابؼیت تفادفی ٍ ثابوت بوا اظوتفادُ از ًورم

شكل ماتريسي ،مدل روز آزمون به صورت زير بود:

افسار آهاري  ٍ SPSSبا رٍغ توی اظوتیَدًت ًوًَوِ ّواي

y  Xb  Z1u  Z2p  e
کووِ در آى  yبووردار هؽوواّدات ـووفت b ،بووردار اثوور

با داؼتي ارزغ اـالحی گاٍّا براي ّر رٍز ؼیردّی ،هی

ظازُ ّاي ثابت هحیىی ؼاهل گرٍُ ّوسهاى ترکیتی

تَاى ارزغ اـالحی حیَاى را بِ ووَر هعوتمین بوراي 305

گلِ -ظال رکَردگیري -ففل رکَردگیري -دفؼوات

رٍز ؼیردّی هحاظتِ ًوَد .ایي اهر ًؽاًگر آى اظت کِ در

دٍؼػ ٍ ًَع اظ رم پدر گاٍ ٍ ،هتغیور ّواي ّووراُ

چٌیي هَاردي دیگر ًیاز بِ اظتفادُ از تَابغ هاتلف خىی ٍ

درـووود شى ّلؽوووتایي ،گاهوووِ ي آبعوووتٌی تؼوووداد

یا غیر خىی ًظیر تابغ گاهاي ًالؿ ًاَاّد بَد .در تحمیوك

رٍزّووایی کووِ گوواٍ پووط از زایووػ اٍل ،آبعووتي هووی

حالر ،رًٍد شًتیکی ـوفت ؼویر رٍز آزهوَى ،بور اظواض

باؼد) ،ظي ٌّگام رکَرد گیري ٍ درخِ حرارت رٍز

تابؼیت خىی هیاًگیي ارزغ اـالحی گاٍّا از ظال زایوػ

رکَردگیري بَد .در هدل فَق u ،بردار اثر تفوادفی

آًْا برآٍرد ؼد .هؼادلِ هدل اظتفادُ بفَرت زیر بَد.

خفت ؼدُ 4اخرا ؼد.

شًتیکی افسایؽی p ،بردار اثر تفادفی هحیه دائووی،

ABVi  β0  β1 * (Year )i  e

 eبووردار اثوور تفووادفی بووالی هاًوودُZ2 ٍ Z1 ،X ،

کِ در آى:

هاتریط ّواي لورایب ّعوتٌد کوِ هؽواّدات را بوِ

 ABV iهتَظه ارزغ اـالحی گاٍّا در ظال زایػ i

ترتیووب بووِ اثوور ػَاهوول ثابووت ،اثوور تفووادفی شًتیکووی

گرچِ هی تَاى از ارزغ اـالحی گاٍّا در ّر ظال زایػ

افسایؽی ٍ اثر تفوادفی هحویه دائووی ارتتوان هوی

بدٍى هتَظه گرفتي آًْا اظتفادُ ًوَد اها رٍغ هسبَر ایي

دٌّد .براي ّر دٍ هودل رٍز آزهوَى ،چٌود خولوِ اي

ػیووب را خَاّوود داؼووت کووِ بووِ ٌّگووام اظووتفادُ از هوودل

ام

ّاي هتؼاهد لصاًدر 3براي در ًظر گرفتي ؼکل هٌحٌی

رگرظویَى خىوی ظوادُ ،باوػ خىواي هودل بوِ دٍ باووػ

ؼیردّی بکاربردُ ؼود .بوراي هودل رٍز آزهوَى بوا

خىاي هحك ٍ خىواي ًاؼوی از ػودم بورازغ تفکیوک هوی

تابؼیت ثابت ،فمه پاراهتر ػرق از هتدأ ٍ براي هودل

ؼَد ٍ در ـَرتی کِ خىاي ػدم برازغ بِ لحواي آهواري

رٍزآزهَى با تابؼیت تفادفی ،چٌد خولوِ اي هسبوَر

هؼٌا دار باؼد دیگر از هدل رگرظیَى خىی ظادُ ًوی تَاى

با تَاى چْار بکار بردُ ؼد.

اظتفادُ ًوَد).

ؼکل کلی تابغ چٌد خولِ اي لصاًدر ػتارت اظت از:
R

R 2 R  2M 
2R  1 2

 1M  

R
2 M 0
 M 


1
 R t   R
2

)1 REstricted Maximum Likelihood (REML
)2 Best Linear Unbiased Prediction (BLUP
3
Orthogonal Legendre polynomials

 1پاراهتر لریب تابؼیت هتَظه ارزغ اـالحی از ظال

زایػ رًٍد شًتیکی)

  0پاراهتر ػرق از هتدأ

4 Paired sample t test
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جذيل - 1آمار تًصيفي رکًردَاي ضيز ريسآسمًن گايرداري َاي مطُذ (کيلًگزم)
لریب
هرحلِ

تؼداد

تغییرات

ؼیردّی

حیَاى

هیاًگیي

اًحراف هؼیار

حدالل

حداکثر

درـد)

1

8857

25/62

6/23

2/50

50/00

24/32

2

9999

29/49

6/60

5/0

58/40

22/38

3

10025

29/42

6/67

4/0

69/80

22/67

4

10203

28/75

6/65

3/0

66/60

23/13

5

10217

27/91

6/62

4/0

56/20

23/72

6

10286

27/10

6/73

1/50

60/60

24/83

7

10194

26/23

6/75

3/0

64/60

25/73

8

10006

25/23

6/66

3/0

57/80

26/40

9

9194

24/23

6/67

3/0

65/20

27/53

10

6729

23/65

6/66

2/0

51/20

28/16

کل

95510

26/91

6/91

1/50

69/80

25/68

 eخىاي هدل با هیاًگیي ـفر ٍ ٍاریاًط   e2اظت .براي برآٍرد رًٍد شًتیکی از ًرم افسار آهاري  SPSSاظتفادُ ؼد.
وتایج ي تحث

بِ ػَاهلی چَى خىاي اًدازُ گیري ـفت هَرد بررظی،
براي هثال همدار ؼیر هی تَاًد در

ًتایح حاـل از برازغ هدل تابؼیت ثابت براي ـفت

ًَع تؼریف ـفت

تَلید ؼیر رٍزاًِ در خدٍل  2ارائِ ؼدُ اظتٍ .راثت

ٍاحد ّاي زهاًی هتفاٍت تؼریف ؼدُ باؼد براي هثال

پشیري ـفت ؼیر رٍزاًِ با اظتفادُ از هدل تابؼیت

ؼیر ّفتگی ٍ یا ؼیر رکَرد برداري ؼدُ در ّر رٍز

ثابت  0/142بدظت آهدً .تایح تحمیك حالر ًؽاى داد

ؼیردّی ٍ یا ایٌکِ براي هثال در رکَرد ّاي رٍز آزهَى

کِ ٍراثت پشیري برآٍرد ؼدُ ـفت تَلید ؼیر

 ،هیاًگیي رکَرد فؼلی ٍ لتلی گاٍ هحاظتِ ؼدُ باؼد)،

رٍزاًِ با اظتفادُ از هدل تابؼیت ثابت کوتر از همادیر

ٍخَد ؼرایه هحیىی هتفاٍت ،ظاختار شًتیکی هتفاٍت در

برآٍرد ؼدُ تَظه ظایر هحممیي بَد هَظترت ٍ

گلِّاً ،حَُ ٍیرایػ ارلام ،هدل ّاي آهاري هَرد اظتفادُ

ّوکاراى  ،2004احعاًی ًیا ٍ ّوکاراى .)1389 ،تفاٍت

ٍ در ـَرت یکعاى بَدى هدل ،اظتفادُ از رٍغ ّاي

در برآٍرد ٍراثت پشیري ایي تحمیك ًعتت بِ ٍراثت-

هاتلف برآٍرد اخساي ٍاریاًط ٍ کاهل ًتَدى فایل ؼدرُ

پشیري برآٍرد ؼدُ تَظه ظایر هحممیي را هیتَاى

حیَاًات ًعتت ًعتت داد فرٌّگ فر ٍ رلایی .)1386
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جذيل  - 2تزآيرد اجشاي ياریاوس حاصل اس تزاسش مذل ريس آسمًن تا تاتعيت ثاتت

 2e
ٍاریاًط
بالیواًدُ
12/50

*

 2a
ٍاریاًط
شًتیکی افسایؽی

h2
ٍ  peاریاًط
ٍراثت پشیري
هحیه دائوی
2

3/792

10/42

R
تکرار پشیري

0/142

0/53

* ٍاریاًط بالیواًدُ در اـل ؼاهل ٍاریاًط ػَاهل هحیىی ٍ ٍاریاًط هربَن بِ اثرات شًتیکی
غیر افسایؽی اًحرافات غالتیت ٍ اپیعتازي) اظت

تغییرات هربَن بِ ٍراثتپوشیري ؼویر رٍزاًوِ در دٍرُ

دلیل آى اظت کِ ـحت ارزیابی شًتیکی توا حود زیوادي

ؼویردّی اٍل بوا اظوتفادُ از هودل تابؼیوت تفوادفی در

تابغ ٍراثت پشیري ـفت اظت).

ؼکل  1آهدُ اظت .بوا تَخوِ بوِ ؼوکل هسبوَر ،حوداکثر

ٍراثت پشیري ـفت تَلید ؼیر در اکثر هىالؼاتی کِ در

هیوساى ٍراثوتپووشیري هربوَن بووِ هواُ پووٌدن ٍ )0/215

داخل کؽَر هٌتؽر ؼدُ اظت در داهٌِ 0/19 -0/37

حدالل هیساى آى هربَن بِ هواُ دٍم  )0/113اظوت ٍ از

اظت ٍ ًتیدِ تحمیك حالر در داهٌِ یاد ؼدُ لرار دارد

هاُ دٍم تا هاُ پٌدن بِ تدریح افسایػ ،ظ ط بوِ ظووت

هیرائی آؼتیاًی ٍ ّوکاراى .)1389

اًتْاي دٍرُ ؼیردّی کاّػ یافتِ اظوت .بوِ ووَر کلوی

با تر بَدى هتَظه ٍراثت پشیري تَلید ؼیر حاـول از

هیاًگیي همدار ٍراثت پشیري در ًیوِ دٍم دٍرُ ؼیردّی

هدل تابؼیت تفادفی ً )0/185عتت بوِ ٍراثوت پوشیري

بسرگتوور از هیوواًگیي هموودار ٍراثووت پووشیري در ًیوووِ اٍل

ـفت تَلید ؼیر در هدل رگرظیَى ثابت  )0/142را ًیس

دٍرُ ؼیردّی بَد .افسایػ ٍراثوتپوشیري در ًیووِ دٍم

هیتَاى بِ برتريّاي هدل رگرظویَى تفوادفی ًعوتت

ؼیردّی ًاؼی از کاّػ ٍاریاًط هحیىی اظوت .ػلوت

داد ٍراثت پوشیري یوک ػاهول هورثر در تؼیویي ـوحت

کاّػ خسئی ٍراثوتپوشیري در اًتْواي دٍرُ ؼویردّی،

اًتاام اظت .از آًداییکوِ هودل رٍزآزهوَى بوا تابؼیوت

افسایػ ٍاریاًط هحیىی اظت .پاییي بَدى هیساى ٍراثت

تفادفی تغییرات تَلید ؼیر در ووَل دٍرُ ؼویردّی را

پووشیري ؼوویر رٍزاًووِ در هوواُ دٍم ًؽوواى هوویدّوود کووِ

با دلت با تري آًالیس هی ًواید بٌابرایي ایي اهر هٌدر بِ

ٍاریاًط هحیىی ظوْن ػوودُ اي از ٍاریواًط فٌوَتی ی

برآٍرد با تر از ٍاریاًط شًتیکی افسایؽی ـفت خَاّد

تَلید ؼیر در ابتداي دٍرُ ؼیردّی را تؽکیل هوی دّود.

ؼد کِ بِ ًَبِ خَد ظتب با تر بَدى ٍراثت پشیري هوی

با بَدى تٌَع هحیىی در هاُ دٍم ؼیردّی را هی تَاى

گردد) در حمیمت ػلت برتري هدل رٍزآزهَى با تابؼیوت

بِ ایي ـَرت تَخیِ کرد کِ ػولکرد گاٍ در ایي زهواى

تفادفی ًعتت بِ هدل رٍز آزهَى بوا تابؼیوت ثابوت آى

بِ همدار زیاد ،هتوأثر از ػوَاهلی چوَى ٍلوؼیت تغشیوِ

اظت کِ تغییرات هٌحٌوی ؼویردّی در ظوىح شًتیکوی ٍ

حیَاى اظتً .تایح ایي تحمیك ًؽاى داد کِ ارزیوابی بور

هحیىی بِ ـَرت اًفرادي در بیي گاٍّا در ًظر گرفتوِ

اظاض رکَردّاي اٍلیِ ؼویر بوِ ظوتب ٍراثوت پوشیري

هیؼَد .در ًرم افسار هَرد اظوتفادُ در تحمیوك حالور

پاییي ،از ـحت با یی برخوَردار ًیعوت ایوي اهور بوِ

لابلیت هحاظتِ اؼتتاُ هؼیار ٍراثت پشیري برآٍرد ؼدُ
در هدل رٍز آزهَى با تابؼیت تفوادفی ٍخوَد ًداؼوت.
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0.25
0.2

0.1

وراث ت پذیزی

0.15

0.05
0
10

9

8

6

7

5

4

3

2

1

ماه شیزدهی

ضكل -1تغييزات يراثت پذیزي ضيز در ماٌَاي مختلف ضيزدَي

خدٍل ً 3ؽاى دٌّدُ ٍراثت پشیريّ ،وتعوتگی ّواي

کِ با افسایػ فاـولِ بویي آزهوَى ّواي هاّاًوِّ ،وتعوتگی

شًتیکووی ٍ هحوویه دائوووی ؼوویر رٍزاًووِ در هوواُّوواي

شًتیکی افسایؽی کاّػ هی یابود خٌگلور ٍ ّوکواراى ،1999

هاتلووف ؼوویردّی اظووت .حووداکثر هیووساى ّوتعووتگی

اظترابل ٍ هیستال  ،1999کتًَي ٍ ّوکاراى  ٍ 2000خٌعوي

شًتیکی ٍهحیه دائوی براي ـفت تَلید ؼیر رٍزاًوِ

 .)2001کتًَي ً )1998یس در هىالؼِ خَد گسارغ کرد کوِ

بیي هواُ ّواي ؼویردّی هدواٍر بورآٍرد ؼود ٍ بوا

بیي رکَردّاي هاّاًِ ّوتعتگی با یی ٍخَد دارد ٍ ّرچِ

افووسایػ فاـوولِ بوویي رٍزّوواي ؼوویردّی ،هموودار آى

فاـلِ زهاًی بیي رکَردّوا افوسایػ یابودّ ،وتعوتگی بویي

کاّػ یافت .کاّػ ّوتعتگی شًتیکی بیي هواُ ّواي

رکَردّوا کواّػ هوی یابود  .حموَلی ٍ ّوکواراى )1389

هاتلف ؼیردّی بیاًگر ایي اهر اظت کِ ػولکرد ؼیر

ّوتعوتگی شًتیکوی ٍ فٌوَتی ی بویي رکَردّواي هاّاًوِ

در هاُ ّاي هاتلف ،بوِ ػٌوَاى یوک ـوفت ؼوٌاختِ

ؼیرگاٍّاي ّلؽتایي را با اظوتفادُ از هودل حیوَاًی چٌود

ًویؼَد ٍ شى ّاي هاتلفوی بور ػولکورد حیوَاى در

هتغیوورُ بووِ ترتیووب در داهٌووِ 0/29 -0/79 ٍ 0/55 -0/99

هاُ ّاي هاتلف ؼیردّی اثور دارد .ػوالٍُ بور آى،

گسارغ کردًد .بٌابرایي در ـَرتیکِ رکَردّا با هودل رٍز

هتفاٍت بَدى ؼرایه هحیىی تأثیر گشار بور ػولکورد

آزهووَى بووا تابؼیووت ثابووت آًووالیس ؼووًَد پوویػ بیٌووی ارزغ

ؼیر با افسایػ فاـلِ بیي هواُ ّواي ؼویردّی هوی-

اـالحی حیَاًات براي توک توک هواُ ّواي ؼویردّی ٍ در

تَاًد دلیل دیگر کاّػ ّوتعتگی هحویه دائووی بویي

ًْایت کل دٍرُ ؼیردّی اریوب خَاّود بوَد فرٌّوگ فور ٍ

آًْا باؼد .بؼمی از هحممیي دیگر ًیوس ًؽواى دادًود

ّاًی رلایی.)1386
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جذيل - 3يراثت پذیزي* (عىاصز قطزي)َ ،مثستگي صوتيكي افشایطي (عىاصز سیز قطز) ي َمثستگي َاي محيط دائمي (عىاصز
تاالي قطز) رکًردَاي ضيز ريسآسمًن تيه ماٌ َاي مختلف ضيزدَي
هاُ ؼیردّی

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

0/141

0/850

0/697

0/608

0/552

0/519

0/498

0/476

0/446

0/365

2

0/662

0/113

0/958

0/878

0/783

0/706

0/660

0/637

0/616

0/511

3

0/346

0/931

0/161

0/971

0/898

0/818

0/754

0/709

0/675

0/576

4

0/256

0/884

0/991

0/201

0/974

0/916

0/847

0/778

0/722

0/621

5

0/244

0/858

0/973

0/993

0/215

0/979

0/924

0/848

0/770

0/649

6

0/242

0/821

0/936

0/967

0/990

0/212

0/978

0/917

0/832

0/672

7

0/217

0/755

0/874

0/919

0/959

0/989

0/203

0/976

0/904

0/710

8

0/168

0/663

0/790

0/848

0/904

0/954

0/988

0/201

0/967

0/776

9

0/122

0/558

0/687

0/757

0/828

0/897

0/953

0/988

0/193

0/894

10

0/133

0/455

0/561

0/638

0/724

0/812

0/890

0/947

0/983

0/199

* ًرم افسار هَرد اظتفادُ لادر بِ هحاظتِ اؼتتاُ هؼیار ٍراثت پشیري ٍ ّوتعتگی ّاي برآٍرد ؼدُ ًیعت.

تغییرات ارزغ اـالحی گاٍ ّوا در ظوال ّواي هاتلوف

کلی تغییرات ارزغ اـالحی ـفت هسبوَر در دٍ رٍغ

براي ـفت هَرد ًظر با اظتفادُ از هدل رٍزآزهوَى بوا

اظتفادُ از رگرظیَى ثابت ٍ تفادفی هؽوابِ اظوت .بوِ

تابؼیت ثابوت ٍ تفوادفی در ؼوکل  2ارائوِ ؼودُ اظوت.

وَر کلی رًٍد تغییرات ارزغ اـالحی بویي ظوال ّواي

هیاًگیي ارزغ اـالحی فرزًداى براي هودل رٍزآزهوَى

ً 83- 86 ٍ 80 -81 ، 73 -76سٍلی ٍ در بازُ ّاي -80

با تابؼیت ثابت ٍ تفادفی بِ ترتیوب 0/1524 ٍ 0/1695

 81 -83 ٍ 76ـؼَدي بوَدٍ .خوَد تغییورات در رًٍود

کیلووَگرم بدظووت آهوود  .)P<0/0001بوویي ارزغ ّوواي

پیؽرفت شًتیکی گاٍّا براي ـفت ؼیر رٍزاًوِ را هوی-

اـالحی پیػ بیٌی ؼدُ دٍ هدل ّوتعتگی هثتوت ٍ بوا

تَاى ًاؼی از ػدم اظتفادُ از اظ رمّواي بوا کیفیوت در

ٍ )0/939خَد داؼوت  )P<0/001کوِ ًؽواى هوی دّود

ظىح خوؼیت ٍ راّتورد اـوالح ًوصادي ،خْوت افوسایػ

رتتِ بٌدي گاٍّا در دٍ هدل هسبَر تا حد زیادي هؽوابِ

ظرفیت شًتیکی در ظىح خوؼیت یاد ؼدُ داًعت.

اظت .با تَخِ بِ ؼکل  2هؽاّدُ هوی ؼوَد کوِ الگوَي
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سال سایش
تابعیت ثابت

تابعیت تصادفي

ضكل  -2تغييزات مياوگيه ارسش اصالحي در سالَاي مختلف سایص تا استفادٌ اس دي مذل تاتعيت ثاتت ي تصادفي

ًتایح آًالیس تابؼیوت هیواًگیي ارزغ اـوالحی پویػ

اگَلر ٍ ّوکاراى  )2010همدار پیؽرفت شًتیکی براي ـفت

بیٌی ؼودُ حیَاًوات بور حعوب ظوال زایوػ آًْوا ٍ

تَلید ؼیر رٍزاًِ گاٍّاي ّلؽتایي آهریکا را در دٍرُ ّاي

ّوچٌیي لرایب تابؼیت هتغیر ّواي ّووراُ گٌداًودُ

ؼیردّی اٍل ،دٍم ٍ ظوَم بوِ ترتیوب 0/16 ٍ 0/17 ، 0/14

ؼدُ در هدل بِ ترتیب در خداٍل  5ٍ 4گسارغ ؼودُ

کیلوَگرم در ظووال بوورآٍرد کردًوود .تفوواٍت در هموودار رًٍوود

اظت .با تَخِ بِ خدٍل  ،4رًٍد شًتیکی بدظت آهودُ

برآٍرد ؼدُ در تحمیك حالر ٍ همدار رًٍود در ظوایر گلوِ

با اظتفادُ از دٍ هدل تابؼیت ثابت ٍ تفوادفی هثتوت

ّا را هی تَاى ًاؼی از تفاٍت در ؼرایه اللیوی ،دٍرُ ّواي

ٍ بِ لحاي آهاري هتفاٍت از ـفر بَد.

زهاًی هاتلف ارزیابی شًتیکی ٍ تفاٍت در ٍلؼیت شًتیکوی
دام در گلِ ّاي هاتلف داًعت.

جذيل - 4تزآيرد ريوذ صوتيكي تا استفادٌ اس دي ريش تاتعيت ثاتت ي تصادفي

هدل رٍزآزهَى

لریب تابؼیت

اؼتتاُ هؼیار

ظىح هؼٌی داري

تابؼیت تفادفی

0/077

0/010

0/0001

تابؼیت ثابت

0/044

0/014

0/010

بِ خس لریب تابؼیوت هتغیور کوکوی گاهوِ آبعوتٌی،

افووسایػ یابوود .هٌفووی بووَدى لووریب تابؼیووت گاهووِ آبعووتٌی

لرایب تابؼیت ظایر هتغیر ّواي ّووراُ ،هثتوت بوَد

ً )-0/0089ؽاى هی دّد کِ افوسایػ یوک رٍز در گاهوِ ي

براي هثال لریب تابؼیت ؼیر رٍزاًِ از ظي ٌّگوام

آبعتٌی هادُ گاٍ همدار ؼیر رٍزاًِ را حدٍد  9گرم کواّػ

رکَرد گیري  /1444بَد کِ ًؽواى هوی دّود پوط از

هی دّد .هحممیي دیگر ّن اثر ایي ػاهل را هؼٌی دار گسارغ

تفحیح ظایر ػَاهل هحیىی ٌّگاهی کِ ظي گواٍ ٍ

کردًد خاى ٍ ّوکاراى  ، 2009کر ٍ ّوکاراى  .)2009ایوي

ًِ هرحلِ ؼیردّی) یک رٍز افسایػ هی یابود اًتظوار

کاّػ هی تَاًد ًاؼی از ظازُ ّاي گًَاگَى باؼد کوِ هوی

هی رٍد همودار ؼویر رٍزاًوِ گواٍ حودٍد  144گورم

تَاى بِ اثر بازدارًدُ ي گاهِ ي آبعوتٌی بور بافوت پعوتاى،
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رلابت بر ظر هَاد هغشي خْت اظتفادُ بوراي خٌویي

دام بِ ازاي افسایػ درخِ حرارت تا یک حد هؼیي افسایػ ٍ

در حووال رؼوود ٍ ،تغییوور در غلظووت َّرهووَى ّوواي

در ـَرت فراتر رفتي از حد هسبوَر بوِ ظوتب ایدواد توٌػ

اظترٍشى ٍ پرٍشظترٍى اؼارُ کرد برادرظتَى ٍ

حرارتی کاّػ پیودا خَاّود ًووَد) .بوِ ووَر کلوی هودیریت

ّوکاراى ً .)2004تایح ظایر هحممیي ًؽاى هوی دّود

کٌترل دها ٍ فراّن ًوَدى آظایػ دام بوِ لحواي دهوایی ،بوا

کِ با وَ ًی تر ؼدى گاهِ ي آبعوتٌی هیوساى تَلیود

تَخِ بِ ایٌکِ هتغیر هشکَر تحت توأثیر ظوازُ ّواي زیوادي

ؼوویر ٍ چربووی کوواّػ بیؽووتري هووی یابوود خوواى ٍ

هی باؼد ،هؽکل بِ ًظور هوی رظود .بٌوابرایي بوا تَخوِ بوِ

ّوکاراى  .)2009لریب تابؼیوت هثتوت بوراي درخوِ

حعاظیت با ي گاٍّوا بوِ توٌػ دهوایی ،بور وورف ًووَدى

حرارت ً ، )0/0146ؽاى هیّد کِ با افسایػ درخِ

ػَاهل تؽدید کٌٌدُ توٌػ حرارتوی ازخولوِ هحرٍهیوت آم،

حرارت بِ هیساى یک درخِ ،حودٍد  15گورم افوسایػ

هتؼادل ًتَدى خیورُ غوشایی بوِ لحواي هوَاد هغوشي ٍ ػودم

در هیساى ؼیر ٍخَد خَاّد داؼت التتِ باید تَخوِ

کیفیت هَاد غشایی هی تَاًد بر آظوایػ دام از یوک وورف ٍ

ًوَد کوِ درخوِ حورارت هحویه در هودل هسبوَر بوِ

افسایػ تَلیود از وورف دیگور اثور گوشار باؼود ظویالًیکٍَ

ـَرت یک هتغیر کوکی خىی ٍارد ؼد .در ـَرتی

 .)2000لرایب تابؼیت ؼیر رٍزاًِ از ظي گاٍ ٍ )0/1444

کِ هتغیر هسبَر بِ ـَرت خىی ٍ درخِ  2در هودل

درـد شى ّلؽتایي  )0/0237هثتت بَد کِ ًؽاى هوی دّود

آٍردُ ؼَد تغییرات احتوالی غیر خىی تَلید ؼیر بِ

گاٍّاي هعي تر در ؼوکن اٍل ٍ ،آًْوایی کوِ خلوَؾ شًوی

ازاي افسایػ دهاي هحیه هوی تَاًود هوَرد بررظوی

با تر دارًد ،تَلید ؼیر بیؽتر دارًد.

لرار گیرد .ایي اهر بداى هؼٌاظت کِ افسایػ ػولکورد
جذيل - 5تزآيرد ضزایة تاتعيت تزاي متغيز َاي َمزاٌ گىجاوذٌ ضذٌ در مذل مختلط خطي

هتغیر ّوراُ

لریب تابؼیت

اؼتتاُ هؼیار

ظىح هؼٌی داري

درـد شى ّلؽتایي

0/0237

0/0023

0/0001

ظي ٌّگام رکَرد گیري

0/1444

0/0077

0/0001

درخِ حرارت ًعتی

0/0146

0/0031

0/0001

گاهِ آبعتٌی

-0/0089

0/0004

0/0001

وتيجٍ گيزي

ـَرت ٍخَد اهکاًات هحاظتاتی کاه یَتر ّاي بوا لودرت

بر اظاض ًتایح پصٍّػ حالر ،ارزیابی حیَاًات بر

پردازغ با ) ،ارزیابی شًتیکی رکَردّاي هاّاًِ بر اظواض

اظوواض رکَردّوواي ابتووداي دٍرُ ؼوویردّی هَخووب

هدل رگرظیَى تفادفی ًعتت بِ هودل رگرظویَى ثابوت از

کاّػ ـحت ارزیابی هی ؼَد .بٌابرایي تَـیِ هی

ـحت با تري برخَردار اظت.

ؼَد کِ بوراي افوسایػ ـوحت ارزیوابی شًتیکوی از

سپاسگشاري

رکَرد ّاي هاّاًِ هربَن بِ اٍاظه دٍرُ ؼویردّی

دادُّاي هَرد اظتفادُ در ایي تحمیك تَظه هؼاًٍت هحترم

اظووتفادُ ؼووَدّ .وچٌوویي اظووتفادُ از هوودل تابؼیووت

اهَر دام ٍآبسیاى ظازهاى خْاد کؽاٍرزي اظتاى خراظواى

تفادفی اهکاى در ًظر گرفتي تفواٍت ّواي اًفورادي

رلَي تْیِ ؼدُ اظت .بدیي ٍظیلِ هراتب تمودیر ٍ تؽوکر

ؼکل هٌحٌی ؼیردّی بیي حیَاًات گلِ در دٍ ظوىح

فراٍاى خَد را از هعرٍلیي هحترم ظوازهاى هسبوَر اػوالم

شًتیکی ٍ هحیه دائوی را فراّن هی کٌد .بٌوابرایي در

هیًوائین.
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