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 چکیذه

در . ّوخًَی اثز عَئی رٍی ففبت اقتقبدی دام ّب دارد مِ هیشاى ایي تبثیز بغتِ بِ ًضاد ٍ ففت هَرد هغبلعِ هتفابٍت های ببؽاذ   

ایي پضٍّؼ بِ هٌظَر بزرعی تبثیز ّوخًَی بز پبراهتزّبی صًتینای ٍ ارسػ ّابی افاالحی فافبت رؽاذ اس اعالعابت ایغاتگبُ        

ففبت رؽذ هَرد هغبلعاِ  . اعتفبدُ ؽذ 1391تب  1368ذ لزی بختیبری بیي عبل ّبی تَععِ، پزٍرػ پزٍرػ ٍ افالح ًضاد گَعفٌ

پبراهتزّبی صًتینی ٍ . بَد( 6077تعذاد )ٍ ٍسى بذى در ؽؼ هبّگی ( 7847تعذاد )، ٍسى ؽیزگیزی (8402تعذاد )ؽبهل ٍسى تَلذ 

ًتبیح ًؾبى داد اگزچاِ  . ػ ّوخًَی بزآٍرد ؽذارسػ ّبی افالحی حیَاًبت بب اعتفبدُ اس هذل حیَاًی تل ففتی بب ٍ بذٍى بزاس

تفبٍتی در پبراهتزّبی صًتینی بزای ففت ٍسى تَلذ، ٍسى ؽیزگیزی ٍ ٍسى بذى در ؽؼ هبّگی در بب ٍ باذٍى بازاسػ ّوخاًَی    

ٍلی بزاسػ ّوخًَی در هذل ببعث تغییز هعٌی داری در ارسػ ّبی افاالحی بازآٍرد ؽاذُ بازای فافبت ٍسى در      . هؾبّذُ ًؾذ

 . یزی ٍ ٍسى بذى در ؽؼ هبّگی ؽذؽیزگ

 واژه های کلیذی

 ففبت رؽذ، ّوخًَی، گَعفٌذ لزی بختیبری  

 

 مقذمه

راط ینی اس ًضادّبی درؽت خثِ مؾَر اعت مِ عوذتب در اعتبى چْبرهحابل   1700000گَعفٌذ لزی بختیبری بب خوعیتی بیؼ اس 

ّاشار تاي گَؽات قزهاش ًقاؼ       23ٍ عبلیبًِ بب تَلیذ بؼ اس  ٍ بختیبری ٍ تحت عیغتن ّبی عؾبیزی ٍ رٍعتبیی پزٍرػ هی یببذ

تحقیقبت سیبدی در سهیٌِ تبثیز ّوخًَی بز ففبت (. 2009ٍعي خَاُ ٍ ّونبراى، )بغشایی در تَلیذ پزٍتئیي حیَاًی دارا هی ببؽذ 

شارػ گزدیذُ اعت مِ هقاذار  اقتقبدی دام ّب اًدبم پذیزفتِ اعت ٍ در اغلب هَارد اثز هٌفی ّوخًَی بز ففبت اقتقبدی دام ّب گ

ًتبیح پضٍّؼ ّبی اًدبم ؽذُ ًؾبى داد مِ عالٍُ بز ّوخاًَی فازد،   . ایي تبثیز بغتِ بِ ًضاد ٍ ففت هَرد هغبلعِ هتفبٍت هی ببؽذ

ّوخًَی هبدر ًیش در مبّؼ ففبت رؽذ اثز دارد، بغَری مِ در بزرعی بز رٍی گلِ گَعفٌذ هزیٌَعی، ّوخًَی فزد ٍ هابدر ٍسى  

ّوچٌایي در هاَرد   (. 1984لوبزعي ٍ تَهبط،)گزم بِ اسای ّز درفذ افشایؼ در ّوخًَی مبّؼ دادًذ  13ٍ  15را بِ هیشاى تَلذ 

، تبثیز ّوخًَی بز ٍسى ؽیزگیزی گَعفٌذاى ًضاد بلاَچی را در خاٌظ ًاز ٍ هابدُ باِ      (1389)ًضادّبی داخلی هتقی ًیب ٍ ّونبراى 

ّاذف اس اخازای تحقیاا حبباز بزرعای      . درفذ افشایؼ ّوخًَی گاشارػ مزدًاذ   میلَگزم بِ اسای یل -07/5ٍ  -49/3تزتیب 

 .لزی بختیبری بَدٍبعیت ّوخًَی ٍ بزآٍرد هیشاى تبثیز ّوخًَی بز ففبت رؽذ در 



 

 

 ها مواد و روش

رماَرد ٍسى   7847رماَرد ٍسى تَلاذ،    8402اس تعاذاد  )در ایي پضٍّؼ، اس اعالعبت هزبَط ففبت رؽذ گَعفٌذ لازی بختیابری   

ًاضاد    ایغاتگبُ تَعاعِ، پازٍرػ ٍ افاالح    (1391تب  1368)عبل  24مِ عی  ( رمَرد ٍسى بذى در ؽؼ هبّگی 6077ؽیزگیزی ٍ 

فبیال اعالعابت ؽادزُ، حابٍی     . هذیزیت گلِ بِ رٍػ عیغتن ًیوِ هتحزك ٍ رٍعتبیی باَد . اعتفبدُ گزدیذ بختیبریگَعفٌذ لزی

ّوخًَی حیَاًبت بب اعاتفبدُ اس ًازم   . ؽوبرُ حیَاى، پذر، هبدر، خٌظ، ًحَُ تَلذ ، عي هبدر در ٌّگبم سایؼ ٍ تبریخ تَلذ بزُ بَد

ٍ رٍػ حذامثز درعت ًوبیی هحذٍد ؽاذُ   WOMBATی اس ًزم افشار بزای هحبعبِ پبراهتزّبی صًتین. هحبعبِ ؽذ CFCافشار 

 . بب هذل حیَاًی سیز بذٍى بزیب ّوخًَی ٍ بب در ًظز گزفتي بزیب ّوخًَی در هذل بعٌَاى هتغیز پیَعتِ اعتفبدُ ؽذ

 

yi = Xibi + Ziai+ Zimi + Zipei + ei 

 

قلاَ ٍ   تال )بازُ   ًاَ  تَلاذ   ؽبهل عبل، اهیي ففت iبزدار اثز عَاهل ثببت بزای  ،bi اهیي ففت ؛ i، بزدار هؾبّذات بزای  yiمِ 

در  ٍ بازیب تببعیات عاي   ، (تغذیِ گزٍّی، اًفزادی)بزُ، ًَ  پزٍرػ پظ اس ؽیزگیزی  ، خٌظ(عبلگی 7تب  2) ، عي هبدر(دٍقلَ

 i، بزدار اثز تقبدفی صًتینی افشایؾی هبدری بازای  miاهیي ففت؛  i، بزدار اثز تقبدفی صًتینی افشایؾی بزای ai ؛سهبى رمَردگیزی

 Xiاهیي ففت ٍ  i، بزدار اثز تقبدفی ببقیوبًذُ بزای eiاهیي ففت؛  i، بزدار اثز تقبدفی هحیغی دائوی هبدر بزای peiاهیي ففت؛ 

 ٍZi  رٍیِ آسهاَى   بزای ففبت هَرد هغبلعِ، ارسػ ّبی افالحی بزآٍرد ؽذُ بب اعتفبدُ اس. هبتزیظ ّبی عزح ّغتٌذt   ِهقبیغا

 .رًٍذ صتٌینی ففبت بب اعتفبدُ اس تببعیت ارسػ ّبی افالحی اس عبل هحبعبِ ؽذ. ؽذًذ

 نتايج و بحث

ًتابیح  .  ارائاِ ؽاذُ اعات    1بزآٍرد ٍراثت پذیزی بب ٍ بذٍى بزاسػ اثز ّوخًَی بز ففبت رؽذ ٍ رًٍذ صًتینی در خذٍل ؽوبرُ 

ًؾبى داد اگزچِ تفبٍتی در پبراهتزّبی صًتینی بزای ففت ٍسى تَلذ، ٍسى ؽیزگیزی ٍ ٍسى بذى در ؽؼ هابّگی در بازاسػ باب ٍ    

هؾخـ ًوَد مِ بزاسػ  tارسػ ّبی افالحی بزآٍرد ؽذُ بب اعتفبدُ اس رٍیِ آسهَى هقبیغِ . بذٍى بزیب ّوخًَی هؾبّذُ ًؾذ

ّوخًَی در هذل ببعث تغییز هعٌی داری در ارسػ ّبی افالحی بزآٍرد ؽذُ بزای ففبت ٍسى در ؽیزگیزی ٍ ٍسى بذى در ؽؼ 

ٍسى ؽیزگیزی ٍ ٍسى باذى در ؽاؼ   تفبٍت هیبًگیي ارسػ ّبی افالحی بزای هذل بذٍى ٍ بب بزاسػ ّوخًَی بزای . هبّگی ؽذ

هیبًگیي ارسػ ّبی افالحی در هذل بزاسػ ّوخًَی بزای ٍسى تَلذ تفبٍت هعٌی . گزم بَد -166/0ٍ  -048/0هبّگی بِ تزتیب 

گزم در عبل افاشایؼ ًؾابى دادُ    6رًٍذ صًتینی ٍسى بذى در ؽؼ هبّگی در هذل بزاسػ ؽذُ بب ّوخًَی بِ هیشاى . داری ًذاؽت

بازای فافبت در هغبلعاِ هؾاببْی     . ًؾبى هی دّذ مِ بب افشایؼ ّوخَى در گلِ هیشاى رؽذ تحت تبثیز قازار های گیازد   ایي . اعت

گازم هحبعابِ    -8/4ٍ  -92/0بزیب تببعیت ٍسى تَلذ ٍ ٍسى ؽیزگیزی را  بزای بش هزخش بِ تزتیاب  ( 2012)الوبعی ٍ ّونبراى 

َعفٌذ قزُ گل، هیشاى افت ّوخًَی را بزای ٍسى تَلذ ٍ ٍسى ؽایزگیزی  در پضٍّؾی بز رٍی گ( 2012)بحزی ٍ ّونبراى . ًوَدًذ

اخاتالف در ًتابیح بذعات آهاذُ تَعاظ      . گزم بِ اسای یل درفذ افشایؼ در بزیب ّوخًَی بازآٍرد ًوَدًاذ   38ٍ  4بِ تزتیب 

هذل ّبی هَرد اعاتفبدُ  هحققبى هختلف، هی تَاًذ بِ علت رًٍذ هتفبٍت ّوخًَی در گلِ ّبی تحت هغبلعِ، ًضاد ٍ ّوچٌیي ًَ  

 بوي ایٌنِ ّوخًَی اس پبراهتزّبی هخقَؿ بِ ّز خبهعِ اعت ٍ ایي تفبٍت در گلِ ّبی . بزای تدشیِ ٍ تحلیل دادُ ّب ببؽذ 

 



 

 

بِ عَر ملی هیتَاى ًتیدِ گیزی مزد مِ ٍخَد آهیشػ ّبی خَیؾبًٍذی در گلِ ّب، هَخب افشایؼ هیبًگیي . هختلف ، عبیعی اعت

 .گلِ ؽذُ مِ ایي اهز ببعث مبّؼ ففبت رؽذ هی گزدد بزیب ّوخًَی در
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بزآورد وراثت پذيزی و رونذ ژنتیکی با و بذون اثز همخونی – 1جذول   

ٍراثت پذیزی  رًٍذ صًتینی

هحیغی دائوی 

 هبدری

ٍراثت پذیزی 

 افشایؾی

 هبدری

ٍراثت پذیزی 

 افشایؾی هغتقین

 هیبًگیي

 ففت

 ففت

   بب بزاسػ ّوخًَی

014/0  02/0± 06/0  02/0± 16/0  03/0± 31/0  98/4  ٍسى تَلذ 

067/0  02/0± 08/0  02/0± 10/0  02/0± 11/0  86/28  ٍسى ؽیزگیزی 

245/0  02/0± 04/0  02/0± 03/0  03/0± 21/0  5/41  ٍسى ؽؼ هبّگی 

   بذٍى بزاسػ ّوخًَی

014/0  02/0± 06/0  02/0± 16/0  03/0± 31/0  98/4  ٍسى تَلذ 

066/0  02/0± 08/0  02/0± 10/0  02/0± 11/0  86/28  ٍسى ؽیزگیزی 

239/0  02/0± 04/0  02/0± 03/0  03/0± 21/0  5/41  ٍسى ؽؼ هبّگی 

 


