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 چکیذُ

تَاًذ بعیبر ظَدهٌذ رٍ آگبّی داؼتي از صفبت الؼِ هیاز ایي. ببؼذیکی از عَاهل هْن در تَلیذ گَؼت بْبَد صفبت الؼِ هی

زًذُ بب اظتفبدُ از در ایي تحقیق بب اظتفبدُ از رٍغ تببعیت، برخی صفبت الؼِ هبًٌذ ٍزى الؼِ گرم ٍ ٍزى الؼِ ظرد ٍ ٍزى  .ببؼذ

راض گَظفٌذ لری  58ّبی جوع آٍری ؼذُ در هرکس اصالح ًصاد ؼْرکرد بررٍی از دادُ. ّبی بیَهتری بذى پیػ بیٌی ؼذاًذازُ

ّوچٌیي ضریب تعییي صفبت ٍزى . ّبی بیَهتری بب صفبت پیػ بیٌی ؼذُ تقریبب ببالبَدّوبعتگی بیي اًذازُ. بختیبری اظتفبدُ ؼذ

تَاى ایي صفبت را بب دقت ببالیی در گَظفٌذ لری اظت کِ هی ظرد ٍ ٍزى زًذُ ًعبتب ببال بَد کِ ًؽبى دٌّذُ ایيالؼِ گرم ٍ 

 . بیٌی ًوَدبختیبری پیػ

 

 مقذمٍ

-ّبیی کِ برای تَلیذ هثل ًگْذاری هیدر دام. ّب برای تَلیذ گَؼت بعیبر ضرٍری ّعتٌذبْبَد عولکرد رؼذ ٍ صفبت الؼِ برُ

ّبی زیبدی برای تعییي هرغَبیت الؼِ در حیَاى تالغ. اًذازُ گیری صفبت الؼِ از کؽتبر اهری بعیبرهؽکل اظت ؼًَذ اهکبى

تَاى بْبَد شًتیکی صفبت گیری دقیق ٍآظبى ترکیب بذى در حیَاى زًذُ هیبب افسایػ تَاًبیی در اًذازُ. اظتزًذُ بِ عول آهذُ

از رٍغ . ؼَدّبی هتعذدی جْت برآٍرد ترکیب الؼِ در حیَاًبت زًذُ اظتفبدُ هیّب ٍتکٌیکاهرٍزُ رٍغ. الؼِ را افسایػ داد

ٍطي خَاُ ٍ )ّبی بذى اظتفبدُ ؼذُ اظت گیریتببعیت ًیس برای پیػ بیٌی برخی خصَصیبت الؼِ از رٍی تعذاد اًذازُ

ؼِ گرم بذٍى دًبِ در گَظفٌذ لری ، گسارغ کردًذ کِ ٍزى زًذُ، الؼِ گرم ٍ ال(1383)ٍطي خَاُ ٍّوکبراى (. 1383ّوکبراى،

عبذالوٌین . ّبی بذى ٍ ابعبد ظبّری دًبِ ٍ بب دقت بعیبر ببال برآٍرد گرددگیری برخی از اًذازٍُظیلِ اًذازُ تَاًذ بِبختیبری هی

 .ی گرم ٍ اجسای الؼِ اظتفبدُ کردُ اظتبیٌی ٍزى زًذُ ، ٍزى  الؼِّبی بیَهتری در پیػ، از برخی دادُ(2009)

بیٌی برخی صفبت الؼِ هبًٌذ ٍزى الؼِ گرم، ٍزى الؼِ ظرد ٍ ٍزى زًذُ بب اظتفبدُ از برخی ّذف از ایي تحقیق پیػ

 .ببؼذّبی بیَهتری در گَظفٌذ لری بختیبری هیدادُ

 

 َامًاد ي ريش 

. ؼْرکرد اظتفبدُ ؼذُ اظتًصاد گَظفٌذ لری بختیبری ّبی جوع آٍری ؼذُ در ایعتگبُ پرٍرغ ٍ اصالحدر ایي پصٍّػ از دادُ

بیٌی ّب کؽتبر ؼذُ ٍ از اطالعبت آًْب برای پیػدر اًتْبی دٍرُ ًصف دام. ببؼذراض برُ هی 120ّبی ایي اطالعبت ؼبهل رکَرد

ظپط برای . ؼذ 2007ّبی حبصل ٍارد هحیط اکعل ابتذا دادُ. ّبی بیَهتری اظتفبدُ ؼذُ اظتخصَصیبت الؼِ از رٍی دادُ

 .اظتفبدُ ؼذ 1/9یًعخِ SASیب ّوبعتگی ٍّوچٌیي تؽکیل هعبدالت تببعیت از ًرم افسار تعییي ضرا

 



 

 وتایج يبحث

ی گرم، طَر ٍزى زًذُ، ٍزى الؼِّبی بیَهتری ٍ ّویيهیبًگیي، اًحراف هعیبر، حذاقل، حذاکثر ٍ ضریب تٌَع هربَط بِ اًذازُ

 47/45ٍ بب هیبًگیي  700/57تب  200/27ی گَظفٌذاى هَرد هطبلعِ از ذٍُزى زً. اظتًؽبى دادُ ؼذُ 1ی ظرد در جذٍل ٍزى الؼِ

. بَد 94/79ٍ  10/39هیبًگیي طَل بذى، دٍر قفعِ ظیٌِ بِ ترتیب برابر . بَد کِ بب ظبیر تحقیقبت در ایي زهیٌِ  هطببقت دارد

ضرایب (. 1383ٍطي خَاُ ٍ ّوکبراى،)اًذ گسارغ گردیذُ 6/92ٍ 4/44ّوچٌیي در پصٍّؽی دیگر ایي هقبدیر بِ ترتیب برابر 

ّبی ی ظرد، ٍزى چربی ، ٍزى گَؼت ٍ ٍزى اظتخَاى  بب اًذازُی گرم، ٍزى الؼِّوبعتگی هربَط بِ ٍزى زًذُ، ٍزى الؼِ

توبم هقبدیر ّوبعتگی هقبدیر هتَظط تب ًعبتب ببالیی بَدًذ بِ جس ّوبعتگی هیبى . اظتًؽبى دادُ ؼذُ 2بیَهتری در جذٍل 

 .بَد 29/0َاى ٍ عرض ؼبًِ کِ اظتخ

. گسارغ ًوَد  64/0، 77/0، 68/0، هقبدیر ّوبعتگی بیي ٍزى الؼِ بب طَل بذى در ظِ ًصاد هصری را بِ ترتیب (2009) عبذالوٌین

تَاى در پیػ بیٌی صفبت ّبی بیَهتری ٍ صفبت الؼِ ببال بَد کِ ایي ًؽبى دٌّذُ ایي اظت کِ هی هقبدیر ّوبعتگی بیي اًذازُ

 .الؼِ بب دقت ًعبتب ببال از ایي صفبت اظتفبدُ ًوَد

ضریب تعییي هربَط بِ . اظتآٍردُ ؼذُ 3ی ظرد، در جذٍل ی گرم، ٍزى الؼِهعبدالت تببعیت هربَط بِ ٍزى بذى، ٍزى الؼِ

ُ ؼذُ درهذل کِ در ایٌجب ببؼذ کِ ایي اهر ًؽبى دٌّذُ ایي اظت کِ بب اًذازُ ّبی بیَهتری اظتفبدهی 62/0بیٌی ٍزى بذى برابر پیػ

ّوچٌیي ضرایب تعییي . بیٌی ًوَددرصذ ٍزى زًذُ را پیػ 78تَاى بب دقت ببؼذ هیطَل بذى، دٍر قفعِ ظیٌِ ٍ عرض کپل هی

ایي بذیي . ببؼذهی 944/0ٍ  939/0ی گرم ٍ ظرد  بب اظتفبدُ از ٍزى زًذُ ٍ دٍرقفعِ ظیٌِ بِ ترتیب برابر هربَط بِ صفبت الؼِ

 .بیٌی ًوَدتَاى ٍزى الؼِ گرم ٍ ٍزى الؼِ ظرد را ببدقت ببال پیػاظت کِ فقط بب داؼتي ایي دٍ اًذازُ هیهعٌی 

 گیری ضذٌَای آماری صفات اوذازٌيیژگی -1جذيل .

  هیبًگیي اًحراف هعیبر حذاقل حذاکثر (cv)ضریب تٌَع

 (گرم)ٍزى زًذُ  45470 44/6 27200 57700 17/14

13/17 29800 12100 69/3 21575 
ی گرم ٍزى الؼِ

 (گرم)

39/17 29150 11800 66/3 21071 
ی ظرد ٍزى الؼِ

 (گرم)

 (هترظبًتی)طَل بذى  10/39 06/3 30 45 84/7

80/4 87 70 84/3 94/79 
ی ظیٌِ دٍر قفعِ

 (هترظبًتی)

55/11 17 11 58/1 73/13 
-ظبًتی)عرض کپل 

 (هتر

13/10 19 12 62/1 03/16 
-ظبًتی)ؼبًِ عرض 

 (هتر

 
  



 

 

 گیری ضذٌضرائب َمبستگی بیه صفات اوذازٌ -2جذيل 

  ٍزى زًذُ طَل بذى دٍرقفعِ ظیٌِ عرض کپل عرض ؼبًِ

 ٍزى زًذُ 1 55/0 69/0 58/0 50/0

48/0 58/0 62/0 52/0 97/0 
ی ٍزى الؼِ

 گرم

48/0 58/0 63/0 51/0 96/0 
ی ٍزى الؼِ

 ظرد

 

 معادالت تابعیت پیص بیىی صفات يزن زوذٌ، يزن الضٍ گرم، يزن الضٍ سرد  -3جذيل 

R هعبدالت تببعیت صفت
2

 

LW 51/1431HH+77/727HG+378/452BL+50169- 625/0 

CCW 64/71-HG+579/LW+090/443 939/0 
CCW 36/899HH+735/352HG+298/231BL+28590- 561/0 

HCW 08/255BL+046/905HH+68/342HG+28288- 562/0 

HCW 41/81-HG+589/LW+35/1286 944/0 

 :LW  ،ٍُزى زًذCCW : ،ٍزى الؼِ ظردHCW : ، ٍزى الؼِ گرمBL : ،طَل بذى

HG : ،ٌِدٍر قفعِ ظیHH : ،عرض کپلSH : ًِعرض ؼب 
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