
 

 

و ارتباط این  رواریعوامل محیطی موثر برروی پارامترهای میسان تولید اولیه، شیب افسایشی و شیب کاهشی منحنی شی

 پارامترها بایکدیگربا استفاده از تابع گامای ناقص

 3ٍ پیواى خَاجِ غیاثی 2، هْذی الْی تزؽیشی1*بْؾاد بزسًًَی

گلبْار، داًؾیار گزٍُ ػلَم داهی داًؾجَی کارؽٌاعی ارؽذ داًؾگاُ آساد کاؽوز، داًؾیار صًتیک ٍ اصالح ًضاد دام داًؾگاُ آساد 
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 چکیده

، ؽیب افشایؾی هٌحٌی (a)در ایي تحقیق بِ هٌظَر بزآٍرد پاراهتزّای هزبَط بِ هٌحٌی ؽیزدّی بزای صفات تَلیذ اٍلیِ

، در گاٍّای ؽیزی اعتاى خزاعاى رضَی اس هذل رٍس آسهَى با تابؼیت تصادفی ٍ (c)ّؾی هٌحٌی ؽیزدّی، ؽیب کا(b)ؽیزدّی

گاٍ ّلؾتایي  12246رکَرد رٍس آسهَى عِ بار دٍؽؼ هزبَط بِ  127438دادّای هَرد اعتفادُ  .تابغ گاهای ًاقص اعتفادُ ؽذ

بَر هزبَط بِ اٍلیي دٍرُ ؽیزدّی بَدًذ کِ پظ اس چٌذیي هزحلِ رکَردّا هش .سایؼ داؽتِ اًذ 1387تا  1378بَد کِ طی عالْای 

هیاًگیي ؽیز . گلِ بَد بذعت آهذ 146دادُ کِ هزبَط بِ  109561تؼذاد   SASٍیزایؼ بز رٍی دادّای خام تَعط ًزم افشار 

. بزآٍرد ؽذ 0032/0، 266/0، 53/15بِ تزتیب  a ،b ،cهیاًگیي پاراهتزّای . بذعت آهذ 0029/29تَلیذی بزای صفات تَلیذ ؽیز 

، اثز هیشاى تَلیذ اٍلیِ، ؽیب (p<0/05)ّوچٌیي با اعتفادُ اس آسهَى داًکي اثز  ؽیب افشایؾی هٌحٌی ؽیزدّی هؼٌی دار بَد

 .ّوچٌیي در ایي تحقیق ّوبغتگی فٌَتیپی بیي عِ پاراهتز هحاعبِ ؽذ(. p<0/05)کاّؾی هٌحٌی ؽیزدّی هؼٌی دار ًبَد

 هٌحٌی ؽیزدّی، ّوبغتگی فٌَتیپی،  تابغ گاهای ًاقص، گاٍ ّلؾتایي: واشه های کلیدی

 

 مقدمه

تغییزات تَلیذ ؽیز در . تَلیذ ؽیز در گاٍ ّای ؽیزدُ بؼذ اس سایؼ ؽزٍع ؽذُ ٍ هؼوَال تا دٍ هاُ قبل اس سایؼ بؼذی اداهِ دارد

آتؾی، )صیف ًوَداری رابطِ بیي تغییزات تَلیذ ؽیز ٍ سهاى اعتکِ ػبارت اس تَ. طَل دٍرُ ؽیز دّی را هٌحٌی ؽیزدّی گَیٌذ

ٍ  ّذف اس تحقیق حاضز بزرعی تاثیز ػَاهل هحیطی بز پاراهتزّای هٌحٌی ؽیزٍاری گاٍّای ؽیزی تَعط تابغ ٍٍد(. 1382

زحلِ افشایؾی ٍ تَلیذکل، ؽیب ه: ؽاهل سایؼ ػَاهل هحیطی هَثز بز ؽکل هٌحٌی ؽیزدّی .ارتباط ایي پاراهتزّا با یکذیگز

: فصل سایؼ (.1380هٌتظز تزبیتی، .)کاّؾی قبل ٍ بؼذ اس اٍج ؽیز دّی، در سایؼ اٍل در هقایغِ با سایؼ ّای بؼذی کوتز اعت

تؼذاد  .تاثیز فصل سایؼ بز هٌحٌی ؽیزدّی در درجِ اٍل بِ تفاٍت کیفیت خَراک ٍ در دعتزط بَدى آى هی باؽذ تا تاثیز هحیط

یی کِ تؼذاد رٍسّای باس کوتزی دارًذ ؽیز دّی کوتزی دارًذ کِ هوکي اعت بِ دلیل اثزات َّرهًَی گاٍّا :رٍسّای باس

گشارػ ّا ًؾاى هی دٌّذ کِ آبغتٌی تا هاُ پٌجن تاثیز ًاچیشی بز تَلیذ ؽیز دارد : آبغتٌی. یا احتیاجات جٌیي باؽذ( پزٍصعتزٍى)

هطالؼات ًؾاى هی دّذ کِ اعتفادُ اس هکول ّای غذایی بَیضُ چزبی عبب : ِتغذی. اها ایي تاثیز با گذؽت سهاى افشایؼ یافتِ اعت

 .افشایؼ تذاٍم ؽیزدّی هی ؽَد
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 مواد و روش ها

ایي تابغ بِ . تَعط ٍٍد پیؾٌْاد ؽذ 1967باؽذ کِ در عال تابغ گاهای ًاقص اس هتذاٍلتزیي تَابغ بزای بیاى هٌحٌی ؽیزدّی هی

 :باؽذؽکل سیز هی
Yt = at

b
 e

-ct 

Yt  : تَلیذ در رٍسt  ،t  : ، رٍس ؽیزدّیa  :  ،ِپاراهتزی در ارتباط با تَلیذ اٍلیهb  :       پهاراهتزی هزبهَط بهِ ؽهیب افشایؾهی هٌحٌهی

 ، . بیاى هی ؽَد b/cپاراهتزی هزبَط بِ ؽیب کاّؾی هٌحٌی ؽیزدّی ، در ایي تابغ سهاى رعیذى بِ پیک بِ صَرت :  cؽیزدّی ، 

c1+b-=S: بِ ؽکل سیز بیاى هی ؽَدتذاٍم ؽیزدّی در ایي هذل  log*)( 

 exp(-b)*(a*(b/c)**b): هیشاى تَلیذ در اٍج ؽیز دّی بزابز اعت با

 b/c: سهاى اٍج ًیش اس فزهَل سیز هحاعبِ گزدیذ

 1378ّای عِ بار دٍؽؼ، هتؼلق بِ گاٍّای ّلؾتایي اعتاى خزاعاى طی عال رکَرد رٍسآسهَى 127438در ایي هطالؼِ اس تؼذاد 

 رکَردّای هشبَر هزبَط بِ اٍلیي دٍرُ ؽیزدّی بَدًذ. اعتفادُ گزدیذ 1387تا

 و بحث نتایج

 ّوبغتگی ّای فٌَتیپی بیي پاراهتزّای هٌحٌی ؽیزدّی  -3جذٍل 

C B A  

-0.61 -0.81 1.00 A 

0.82 1.00 -0.81 B 

1.00 0.82 -0.61 C 

A   =  ِهیشاى تَلیذ اٍلی    b ;ؽیب افشایؾی هٌحٌی ؽیزدّی    c ;ؽیب کاّؾی هٌحٌی ؽیزدّی 

 

 .ههی باؽهذ   87ٍ کوتزیي هقذار آى هزبَط بِ عهال   85ؽیز یؾتزیي هیاًگیي تَلیذ اٍلیِ هزبَط بِ عال تَلیذ (: a)میسان تولید اولیه

بِ ػبارتی اًتخها  بهزای تَلیهذ اٍلیهِ     .ّوبغتگی فٌَتیپی بیي پاراهتز هیشاى تَلیذ اٍلیِ با ؽیب افشایؾی هٌحٌی ؽیزدّی هٌفی اعت

ٍ تکزلهی  ( 2007)ٍیٌغَى، فزٌّگ فز ٍ را(1980)ؽاًکظ ٍ ّوکاراى. باالتز باػث کاّؼ ؽیب هٌحٌی قبل اس اٍج تَلیذ هی گزدد

ایي صفت ّوبغهتگی  .ّوبغتگی فٌَتیپی هثبت را گشارػ کزدًذ( 1985)ّوبغتگی  هٌفی اها فزیظ ٍ ّوکاراى( 2000)ٍ ّوکاراى

گاٍّای با تَلیذ اٍلیِ باالتز،هذت سهاى بیؾتزی طَل ههی کؾهذ تها اس اٍج    . فٌَتیپی هٌفی با ؽیب کاّؾی هٌحٌی ؽیزدّی ًؾاى داد

ًیهش ّوبغهتگی   (  2000)، تکزلهی ٍ ّوکهاراى  (2007)، فزٌّگ فهز ٍ راٍیٌغهَى  (1980)ؽاًکظ ٍ ّوکاراى. عتِ ؽَدتَلیذ آًْا کا

 .فٌَتیپی هٌفی بزآٍرد کزدًذ
 

 صفت
ػالهت 

 اختصاری
 اًحزاف هؼیار هیاًگیي تؼذاد رکَرد

ضهههههههزیب 

 تغییزات

 a 127438 53/15 8/7 50/191 هیشاى تَلیذ اٍلیِ

 b 127438 266/0 206/0 70/28 ؽیب افشایؾی هٌحٌی ؽیزدّی

 c 127438 0032/0 0023/0 72/85 ؽیب کاّؾی هٌحٌی ؽیزدّی



 

 

ٍ کوتزیي هقذار  87یؾتزیي هیاًگیي ؽیب افشایؾی هٌحٌی ؽیزدّی هزبَط بِ عال تَلیذ ؽیز (: b)شیب افسایشی منحنی شیردهی

بٌابز بیي ایي صفت با صفت  ؽیب کاّؾی هٌحٌهی ؽهیزدّی بهزآٍرد ؽهذ،    فٌَتیپی هثبت ّوبغتگی .ذهی باؽ 86آى هزبَط بِ عال 

ایي هی تَاى گفت کِ گاٍّای کِ عزیغ تز بِ اٍج تَلیذ هی رعٌذ یا ؽهیب افشایؾهی قبهل اس اٍج بیؾهتزی دارًهذ، ؽهیب کاّؾهی        

، باراتها ٍ  ( 2007)تز در هطالؼات، فزٌّگ فز ٍ راٍیٌغَىّوبغتگی بیي ایي دٍ پاراه. هٌحٌی ؽیزدّی بؼذ اس اٍج بیؾتزی ًیش دارًذ

بها ایهي حهال فهزیظ ٍ     . ، ًیهش هثبهت ًؾهاى ههی داد    (2000)ٍ تکزلهی ٍ ّوکهاراى  ( 1980)، ؽاًکظ ٍ ّوکهاراى (1987)ّوکاراى

 .ّوبغتگی فٌَتیپی هٌفی بیي ؽیب افشایؾی هٌحٌی ؽیزدّی ٍ اٍج تَلیذ را گشارػ کزدًذ( 1985)ّوکاراى

ٍ کوتهزیي هقهذار    87یؾتزیي هیاًگیي ؽیب کاّؾی هٌحٌی ؽیزدّی هزبَط بِ عال تَلیذ ؽیز (: c)شیب کاهشی منحنی شیردهی

 .ّوبغتگی فٌَتیپی بیي ایي صفت با صفات دیگز در باال ػٌَاى ؽذُ اعت. هی باؽذ 86آى هزبَط بِ عال 
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