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 چکیذه

گليِ   1391تيب   1368ّيبی   ّبی لزی بختیبری طيی عيبل   هثلی هیؼ رکَردّبی هزبَط بِ ففبت تَلیذ 8000در ایي بزرعی بیؼ اس 

ًيزم   کوك بِ ای ٍ اس هذل آعتبًِ اعتفبدُ بب صًتیكی ّبی فزاعٌجِ. ؽذلزی بختیبری، اعتفبدُ  ایغتگبُ پزٍرػ ٍ افالح ًضاد گَعفٌذ

ٍ اثيز عَاهيل تقيبدفی    ( عبل ٍ عي هيیؼ )جشیِ بِ فَرت یك ففتی ؽبهل اثز عَاهل ثببت ت. ؽذ بزآٍردThrgibbsf90 افشار 

فيفبت  ( اًحيزا  هعیيبر  )هیبًگیي کيل  . هبًذُ هَرد بزرعی ٍ هطبلعِ قزار گزفت صًتیكی افشایؾی هیؼ، هحیطی دائوی هیؼ ٍ ببقی

ر هعيزك   ُ بيِ اسای ّيز هيیؼ د    ؽيذ   بزُ هتَلذ  اد بزای تعذ( 48/0) 06/1 بزای هیشاى آبغتٌی،( 28/0) 91/0بزرعی بِ فَرت  هَرد

ُ بيِ اسای ّيز    بيزُ ؽيیزگیزی ؽيذ     اد بزای تعذ( 53/0) 97/0 ُ در ّز سایوبى هیؼ، ؽذ  بزُ هتَلذ  اد بزای تعذ ( 37/0) 17/1آهیشػ، 

یب ٍراثت پذیزی ففبت بيِ  ضز.  ًذ ُ در ّز سایوبى هیؼ بَد بزُ ؽیزگیزی ؽذ  اد بزای تعذ (43/0) 09/1ر هعزك آهیشػ ٍ  هیؼ د

ُ اس  کيِ اعيتفبد    اد ًتبیج ایي هطبلعِ ًؾيبى د  . ؽذ  ای بزآٍرد ل تجشیِ آعتبًِ ُ اس هذ بب اعتفبد 13/0ٍ  07/0، 25/0، 10/0، 08/0 تزتیب

ّيبی   اعيٌجِ  ّبی صًتیكی، هٌجيز بيِ افيشایؼ ًغيبی فز      ر ارسیببی هثلی د  ّبی ففبت تَلیذ ّبی آعتبًِ ای بزای تجشیِ رکَرد  ل هذ

 . ؽذ  ّب خَاّذ قت ارسیببی  صًتیكی ٍ افشایؼ د

 واشه های کلیذی

 ای، تجشیِ صًتیكی، گَعفٌذ ففبت تَلیذهثل، هذل آعتبًِ

 

 مقذمه

بخقَؿ در عيبلْبی اخیيز اس اّویيت    . ببؽذ هیشاى تَلیذهثل یكی اس عَاهل اعبعی ٍ عوذُ در هیشاى تَلیذ ّوِ حیَاًبت اّلی هی

ّبی هختلف حیَاًبت بِ هٌظَر بزرعی هیشاى تَلیذهثل ٍ عَاهل هؤثز  بزخَردار ؽذُ، بِ طَری کِ هطبلعبت سیبدی در گًَِای  ٍیضُ

پزٍرػ گَعيفٌذ در بغيیبری اس ًقيبط دًیيب بَاعيطِ هیيشاى       . بز آى ٍ ّوچٌیي راّْبی افشایؼ هیشاى تَلیذهثل فَرت گزفتِ اعت

ّبی فزاٍاى بزای پیؾزفت ٍ ببال بيزدى هیيشاى تَلیيذهثل فيَرت      حبلی اعت کِ تالػ ایي در. تَلیذهثل پبئیي آى بغزًج ؽذُ اعت

ِ   . ببؽٌذ ففبت تَلیذهثلی هْوتزیي ففبت هَثز بز عَدآٍری در پزٍرػ گَعفٌذ هی. گیزد هی ای  ایي فيفبت دارای هبّیيت آعيتبً

 (.1997هيبتَط ٍ ّوكيبراى،  )گیزًيذ   یبَدُ ٍلی در عول بِ فَرت ففبت دارای تَسیع پیَعيتِ هيَرد تجشیيِ ٍ تحلیيل قيزار هي      

ّيبی   ای در افالح ًضاد بزرعی ؽذُ اعت، رٍػ بیشیي بب اعتفبدُ اس تكٌیيك  ّبی بغیبری بزای تجشیِ ٍ تحلیل ففبت آعتبًِ رٍػ

ِ   ّب بِ هذل کبرلَ ببعث ؽذ گغتزػ ایي هذل هًَت ّيذ  افيلی در   . ؽيَد   ای ّغيتٌذ آعيبى   ّبیی کِ حبٍی چٌذیي فيفت آعيتبً

 ّذ  افلی . ببؽذ ّب ٍ افشایؼ عَد حبفل اس فعبلیت داهذاری هی تَلیذهثل، حذاکثز ًوَدى تعذاد سایوبى در طَل عوز دامهذیزیت 



 

 

ّيذ  اس اًجيبم ایيي    . ببؽيذ  ّب اس طزیق بْبَد صًتیكی ففبت تَلیذهثلی آًْب هی ًضادی بْبَد قببلیت دام اس اجزای یك بزًبهِ افالح

 .ای بَد ففبت تَلیذهثلی گَعفٌذ لزی بختیبری بب اعتفبدُ اس هذل آعتبًِ ضٍّؼ بزآٍرد پبراهتزّبی صًتیكیپ

 

 ها مواد و روش

گليِ   1391تيب   1368ّبی  ّبی لزی بختیبری طی عبل هثلی هیؼ رکَردّبی هزبَط بِ ففبت تَلیذ 8000در ایي بزرعی اس بیؼ اس 

ّب ؽبهل ٍسى بيذى هيیؼ در سهيبى     هَرد هطبلعِ در هیؼ ففبت .ؽذایغتگبُ پزٍرػ ٍ افالح ًضاد گَعفٌذ لزی بختیبری، اعتفبدُ 

ِ  . آهیشػ ٍ ففبت تَلیذهثل بَدًذ َ )ّيبی   بِ هٌظَر بيزآٍرد هؤلفي ٍاریيبًظ ٍ پبراهتزّيبی صًتیكيی اس رٍػ بیيشیي ٍ تكٌیيك      (کي

 .سیز اعتفبدُ گزدیذ حیَاًیٍ تحت هذل  Thrgibbsf90افشار  گیزی گیبظ بب ًزم ًوًَِ
yi = Xibi + Ziai + Wipei + ei 

اثيز عيي هيیؼ ٍ عيبل جفتگیيزی      )اهیي ففت  iبزدار اثز عَاهل ثببت بزای  ،bi اهیي ففت هیؼ؛ i، بزدار هؾبّذات بزای  yiکِ 

بزای ّوِ ففبت، اثز جٌظ بزُ بزای کل ٍسى تَليذ ٍ ؽيیزگیزی ٍ هتغیيز کوكيی تعيذاد رٍسّيبی ؽيیزخَارگی بيزای کيل ٍسى          

، بزدار اثز عَاهيل تقيبدفی هحیطيی دائويی     peiاهیي ففت؛  i، بزدار اثز عَاهل تقبدفی صًتیكی افشایؾی هیؼ بزای ai؛ (ؽیزگیزی

. هيبتزیظ ّيبی طيزح ّغيتٌذ     Xi ،Zi  ٍWiاهیي ففت ٍ  i، بزدار اثز عَاهل تقبدفی ببقیوبًذُ بزای eiاهیي  ففت؛  iهیؼ بزای 

 Postgibbsf90بب ًزم افشار   gibbs_samplesافشارّبی گزٍُ گیبظ فبیلِ ًزماس تَسیع پغیي بِ ٍعیل گیزی گیبظ بعذ اس ًوًَِ

بزای اًجبم یك تجشیِ هَرد قبيَل در  . ٍاریبًظ بذعت آیذ(کَ)ّبی  ّبی پغیي هَلفِ گیبظ قزار گزفت تب هیبًگیي هَرد تجشیِ پظ

 (Thinning Interval)گیيزی  فَافل ًوًَِ ٍ 200000، تعذاد ًوًَِ (Burn In)گیزی ًوًَِ دٍرُ قلق 20000رٍػ بیشیي تعذاد 

ّيبی صًتیكيی ٍ خطيبی اعيتبًذارد آًْيب پيظ اس        پظ بزای هحبعبِ فزاعٌجِ. عذد بب آسهَى هعتبز تؾخیـ ّوگزایی تعییي ؽذ 20

ّبی تَفیفی هَرد تجشیيِ   بزای بزآٍرد آهبرُ SAS (2005)را بب ًزم افشار آهبری  postgibbs_samplesتجشیِ پظ گیبظ فبیل 

 .قزار گزفت

 نتايج و بحث

ِ    ّبی ٍاریبًظ ٍ فزاعٌجِ بزآٍرد هؤلفِ . آٍردُ ؽيذُ اعيت   1ای در جيذٍل  ّبی صًتیكی ففبت تَلیذهثلی حبفيل اس تجشیيِ آعيتبً

، تعذاد بيزُ  25/0، تعذاد بزُ هتَلذ ؽذُ در ّز سایوبى هیؼ 08/0پذیزی افشایؾی ففبت تَلیذهثل افلی ؽبهل هیشاى آبغتٌی  ٍراثت

ٍ تعيذاد بيزُ ؽيیزگیزی     10/0، تعذاد بزُ هتَلذ ؽذُ بِ اسای ّز هیؼ در هعزك آهیيشػ  13/0ؽذُ در ّز سایوبى هیؼ ؽیزگیزی 

پذیزی افشایؾی فيفبت تَلیيذهثل    بَدُ کِ دارای تَسیع غیز پیَعتِ ّغتٌذ ٍ ٍراثت 07/0ؽذُ بِ اسای ّز هیؼ در هعزك آهیشػ 

، کل ٍسى تَلذ بِ اسای ّز هیؼ 08/0، کل ٍسى ؽیزگیزی در ّز سایوبى هیؼ 12/0تزکیبی ؽبهل کل ٍسى تَلذ در ّز سایوبى هیؼ 

ٍ  ببؽيٌذ  بَدُ کِ دارای تَسیع پیَعيتِ هيی   08/0ٍ کل ٍسى ؽیزگیزی بِ اسای ّز هیؼ در هعزك آهیشػ  10/0در هعزك آهیشػ 

کيل ٍسى ؽيیزگیزی در ّيز سایويبى      ،12/0پذیزی افشایؾی ففبت تَلیذهثل تزکیبی ؽبهل کل ٍسى تَلذ در ّز سایوبى هیؼ  ٍراثت

ٍ کل ٍسى ؽیزگیزی بيِ اسای ّيز هيیؼ در هعيزك آهیيشػ       10/0، کل ٍسى تَلذ بِ اسای ّز هیؼ در هعزك آهیشػ 08/0هیؼ 

تَاى بِ اّویت اثز عَاهيل   پذیزی هیشاى آبغتٌی را هی پبئیي بَدى بزآٍرد ضزیب ٍراثت. ببؽٌذبَدُ کِ دارای تَسیع پیَعتِ هی 08/0

(. 2002رساتيی ٍّوكيبراى،   )بَدى ٍاریبًظ صًتیكی افشایؾی ٍ ظَْر ًبپیَعيتِ آى ًغيبت داد    پذیزی ایي ففت، کن بز تغییز هحیطی

 عالٍُ بز دقیق ٍ درعت بَدى رکَردّبی ؽجزُ ٍ عولكزد ففبت، بكبر بزدى هذل هٌبعب بزای تجشیِ ففبت ًیش تأثیز بغیبر 

 



 

 

پذیزی ففبت تَلیيذهثلی در   بِ طَر کلی ٍراثت. ّب خَاّذ داؽت ٍ ّوچٌیي ارسیببیّبی صًتیكی  ببالیی در بزآٍرد فحیح فزاعٌجِ

تَاًذ بِ دالیيل هختليف ًظیيز تيأخیز      در ٍاقع کن بَدى عولكزد تَلیذهثل در گلِ هی. ببؽذ حذ پبییي ٍ دارای داهٌِ ًغبتبً سیبدی هی

ّيبی   تعيذاد بيزُ  . ح ٍ یب آهیشػ بِ اسای ّز آبغتٌی ببؽيذ افتبدى در اٍلیي سایؼ، عذم تؾخیـ بِ هَقع فحلی ٍ افشایؼ تعذاد تلقی

گشارػ کزدًذ هشایيبی  (2007)کبعیبط ٍ ّوكبراى  (.1997هبتَط ٍ ّوكبراى،)ببؽذ  هتَلذ ؽذُ ًیش اس عَاهل هَثز بز عَددّی هی

هیؼ تعذاد بيزُ در سایويبى ٍ   هتغیزُ بزای ففبت تَلیذهثلی  ّبی تك ّبی دٍ هتغیزُ ًغبت بِ هذل ای در هذل اعتفبدُ اس هذل آعتبًِ

ِ   ل ُ اس هذ در ًتیجِ اعتفبد. ببؽذ تز هی سایی ٍاضح تعذاد رٍس تب بزُ ر  هثليی د  ّيبی فيفبت تَلیيذ    ای بيزای تجشیيِ رکيَرد    ّبی آعيتبً

 . ؽذ  ّب خَاّذ  قت ارسیببی ّبی صًتیكی ٍ افشایؼ د  ّبی صًتیكی، هٌجز بِ افشایؼ ًغبی فزاعٌجِ ارسیببی
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 ای های شنتیکی صفات تولیذمثل حاصل از تجسيه آستانه های واريانس و فراسنجه برآورد مؤلفه – 1جذول

   ففت
    

     
    

     
  R 

 0.23 0.14 0.08 0.1884 1.0019 0.1108 هیشاى آبغتٌی

تعذاد بزُ هتَلذ ؽذُ بِ اسای ّز هیؼ در هعزك 

 آهیشػ
0.0167 0.1322 0.0118 0.10 0.07 0.18 

 0.37 0.12 0.25 0.1950 1.0030 0.4062 تعذاد بزُ هتَلذ ؽذُ در ّز سایوبى هیؼ
تعذاد بزُ ؽیزگیزی ؽذُ بِ اسای ّز هیؼ در 

 هعزك آهیشػ
0.0134 0.1627 0.0148 0.07 0.08 0.15 

 0.18 0.05 0.13 0.0061 0.1037 0.0171 تعذاد بزُ ؽیزگیزی ؽذُ در ّز سایوبى هیؼ
 0.15 0.05 0.10 0.0827 1.5591 0.1871 اسای ّز هیؼ در هعزك آهیشػکل ٍسى تَلذ بِ 

 0.17 0.05 0.12 0.1069 1.6371 0.2349 کل ٍسى تَلذ در ّز سایوبى هیؼ
کل ٍسى ؽیزگیزی بِ اسای ّز هیؼ در هعزك 

 آهیشػ
4.4007 48.2897 3.0323 0.08 0.05 0.13 

 0.15 0.06 0.08 3.9558 53.2684 5.2308 کل ٍسى ؽیزگیزی در ّز سایوبى هیؼ
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peσ ِفٌَتیپی ٍ هحیطی دائوی؛  -هبًذُ ّبی ٍاریبًظ صًتیكی افشایؾی، ببقی بِ تزتیب هؤلفh
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pe   ضزیب ٍراثيت

 .ضزیب تكزار پذیزی Rپذیزی افشایؾی ٍ هحیطی دائوی ٍ 

 


