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 یتصبدف یونبب استفبده از مدل روزآزمون رگرس یرانا یبوم

 چكيذٌ       

( بٍ يسیيهٍ مزکیش اغیالژ ویضاد ي     1372-1391سبل ) 20َبی بًمی ایزان کٍ طی ميصدر ایه پضيَص اس اطالعبت گبي

َبی ايل، ديم ي سًم ساییص بیٍ   ضكم َب بزایآيری ضذٌ بًدوذ استفبدٌ گزدیذ. دادٌبُبًد تًليذات دامی کطًر جمع

 GLM  گهٍ پزاکىص داضتىذ. بب استفبدٌ اس ريیٍ 298رکًرد ريسآسمًن بًدوذ کٍ در  4445ي  4439، 4339تزتيب ضبمل 

ٍ     SASوزم افشار  -عًامل محيطی مؤثز بز ميشان درغذ پزيتئيه ضيز ضىبسبیی ضذوذ. در مذل تجشییٍ، اثیزات ثببیل گهی

َبی ضيزدَی بزاسش ضذوذ ي سه حيًان در َىگبم سایص بیٍ عىیًان متريیز    ػل سایص ي ريسف-تبریخ ريسآسمًن، سبل

 Wombat َبی صوتيكی بب استفبدٌ اس مذل رگزسیيًن تػیبدفی تیف غیفتٍ ویزم افیشار       َمزاٌ در وظز گزفتٍ ضذ. پبرامتز

ًم سایص بیٍ تزتيیب   َبی ايل، ديم ي سَبی مختهف ضيزدَی بزای ضكمبزآيرد ضذ. يراثل پذیزی ایه غفل در ريس

َیبی ايل،  دسل آمذ. ببالتزیه يراثل پذیزی بیزای ضیكم  بٍ 24/0تب  005/0ي  7/0تب  03/0، 14/0تب  005/0در محذيدٌ 

بیزآيرد ضیذ. ميیبوگيه َمبسیتگی      24/0ي  7/0، 14/0ي بٍ ميشان  5ي  300، 300َبی ديم ي سًم سایص بٍ تزتيب در ريس

بزآيرد ضذ. در  95/0ي  98/0، 09/0بی ايل، ديم ي سًم سایص بٍ تزتيب بٍ ميشان َصوتيكی درغذ پزيتئيه ضيز در ضكم

 دسل آمذ.ایه مطبلعٍ يراثل پذیزی بزای غفل درغذ پزيتئيه ضيز در حذ وسبتبً ببالیی بٍ
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 مقذمٍ      

ّابی لجٌای یکای اس هْوتازیي   هیؼ اس ًظز تَلید ؽیز ٍ فزآٍردُگبٍ

ّبی قبرُ آعیب، ثِ خقاَؿ ؽاجِ قابرُ   ّبی اّلی در اکثز کؾَردام

هایؼ ثیؾاتزیي تَاًابیی   حیَاًبت اّلی، گبٌٍّد اعت. در ثیي توبم 

ثبؽاد. اًتاابة   تَلید ؽیز را در ؽزایط ًبهطلَة هحیطای، دارا های   

ّب، حیَاًبت هقبٍهی را ایجابد کازدُ   طجیؼی ٍ هقٌَػی در طی قزى

ثبؽاٌد. قبثلیات   کِ قبدر ثِ هقزف خَراک ٍ ػلَفِ کن کیفیت هی

هبًٌد عاجَط    ّضن ػبلی ٍ اعتفبدُ ثْیٌِ اس ػلَفِ خؾجی کن ارسػ

ّب ثِ ؽیز ثب چزثی سیبد اس خقَفیبت ثبرس ایي دام ثزًج ٍ تجدیل آى

ّااابیی اس قجیااال عاااز ؽااایز، کااازُ، هبعااات ٍ خبهاااِ اس اعااات. فااازآٍردُ

قزثابًی ٍ ّوکابراى،   آیٌاد ) هحقَالت هْن ایاي دام ثاِ ؽاوبر های   

تز اس ؽیز گبٍ اعت ٍ درفاد چزثای آى   هیؼ غٌی(. ؽیز گب1371ٍ

درفاد    15ٍ هدیزیت خاَة هوکاي اعات تاب   تحت ؽزایط تغذیِ 

ّاشار    204هایؼ در ایازاى   جوؼیت گبٍ 1393طجق آهبر عبل  ثزعد.

(. در ایتبلیاب ٍ ثزسیال   1394رأط ثَدُ  اعت )آهبرًبهِ کؾابٍرسی،   

هیؼ ثِ طَر ػودُ ثزای تَلید پٌیز هاَسارال هاَرد اعاتفبدُ   ؽیز گبٍ

ؽاَد   های گیزد کِ در ثؼضای هَاقاغ ثاب ؽایز گابٍ هالاَ    قزار هی

(Tereviso, 2009)هاایؼ، ثااِ ٍیااضُ ّاابی ؽاایز گاابٍ. پاازٍتئیي

ّبی ؽیز گابٍ، در   پزٍتئیي هَجَد در آة پٌیز در هقبیغِ ثب پزٍتئیي

هقبثل اس ثیي رفتي عبختبر عِ ثؼدی پازٍتئیي در ثزاثاز گزهاب ثغایبر   

ٍ   هقبٍم هایؼ   تزًد. هحقَالت خؾک ثاِ دعات آهادُ اس ؽایز گاب

ّابی عابلن کاِ   ثیؾاتزی اس پازٍتئیي   )ّوبًٌد ؽایز خؾاک( هقابدیز   

ّب اس ثایي ًزفتاِ اعات را در ؽازایط فازآٍری   عبختبر عِ ثؼدی آى

دّاد )ٍة عابیت فاٌؼت ؽایز ٌّاد،   یکغبى ثب ؽیز گبٍ، ًؾبى های 

هایؼ درفاد   (. ثٌبثزایي یکی اس ففبت هْن اقتقبدی در گب2013ٍ

.پزٍتئیي ؽیز اعت

پایؼ ثیٌای    ثزآٍرد ٍراثت پاذیزی ٍ ّوجغاتگی تَلیاد ؽایز ثازای   

ارسػ افالحی حیَاًبت ضزٍرت دارد ٍ در ثغیبری اس تحقیقابت   

ّبی ٍاریبًظ اس طزیق هدل حیَاى ثاب رٍػ   ّب هؤلفِدر اکثز کؾَر

ؽااَد. هاادل حااداکثز درعاات ًواابیی هحاادٍد ؽاادُ ثاازآٍرد هاای   

ّبی رگزعیَى تقبدفی ثِ ػٌَاى یک هدل رایج ثزای آًبلیش رکَرد
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In this research data of Iranian native buffaloes which were collected by the animal breeding center 

of Iran in 20 years from 1993 to 2013 were used. Data for first, second and third parities included 

4339, 4439 and 4445 test-day records, respectively, which were distributed in 298 herds. The GLM 

procedure of SAS was used for determining the environmental effects affecting on milk protein 

percentage. The fixed effects of herd-test day, year-season and days in milk and age at calving as 

covariate were fitted in the model of analysis. Genetic parameters were estimated for milk protein 

percentage on different days in milk using single trait random regression model of the Wombat 

software. Heritability estimates for this trait in the first, second and third parities ranged from 0.005 

to 0.14, 0.03 to 0.7 and 0.005 to 0.24, respectively. The highest heritability for milk protein 

percentage in the first, second and third parities were estimated in 300
th
, 300

th
 and 5

th
 days in milk as 

0.14, 0.7 and 0.24, respectively. The means of genetic correlation in the first, second and third 

parities were estimated to be 0.09, 0.98 and 0.95, respectively. The heritability estimates of milk 

protein percentage were relatively high in this study. Therefore, optimal milk protein percentage can 

be obtained by selection in Iranian buffaloes.      
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پیؾاااٌْبد ؽااد. ثاااِ ّواایي دلیاال،  گیااازی تکاازار ؽااًَدُقبثااال اًااداسُ

ّابی   ّبی رٍسآسهَى در گبٍرگزعیَى تقبدفی ثزای آًبلیش رکَرد

 ,Schaeffer and Jamrozik)ؽااایزی تَفاایِ ؽاادُ اعاات 

هدل رگزعیَى تقبدفی اجابسُ پایؼ ثیٌای ًواَدى ارسػ    .(2008

دّی را های -ّبی هاتلف ؽیزافالحی درفد پزٍتئیي ؽیز در رٍس

بی در دعتزط ثزای ؽایزدّی ٍ رکاَرد   -ّچَى توبم رکَرد ،دّد

تَاًٌد ثزای ارسیابثی صًتیکای هاَرد   ّبی ثب دٍرُ ؽیزدّی کَتبُ هی

 ؛ 2000Schaefferٍ ّوکبراى،  Jamrozikاعتفبدُ قزار گیزًد )

ِ 2000ٍ ّوکبراى،  ٍ   (. در هطبلؼا ّابی ثاَهی   هایؼ ای کاِ رٍی گاب

ثازای   پذیزی درفاد پازٍتئیي ؽایز   ایزاى اًجبم ؽد، هیبًگیي ٍراثت

ثااازآٍرد ؽاااد  27/0تااااب  01/0ی ؽااااکن اٍل سایاااؼ در هحااادٍدُ

(Madad  ،تاابکٌَى هطبلؼاا2013ٍِ ّوکاابراى .) ای در هااَرد ایااي

ّبی سایؼ دٍم ٍ عَم اًجبم ًؾدُ اعات. ّادف اس   ففت در ؽکن

ّبی صًتیکی فافت درفاد پازٍتئیي   تحقیق حبضز، ثزآٍرد پبراهتز

اٍل، دٍم ٍ عاَم ثاب   ّبی ّبی ثَهی ایزاى در ؽکنهیؼؽیز در گبٍ

ثبؽاااد. در هطبلؼاِ حبضاااز   اعاتفبدُ اس هادل رگزعااایَى تقابدفی های   

ّابی ثاَهی   ارسیبثی صًتیکی ففت درفاد پازٍتئیي ؽایز گابٍهیؼ   

گیزد تاب ثتاَاًین حیَاًابت دارای تَاًابیی ثابال در   ایزاى فَرت هی

 هحتَای پزٍتئیي ؽیز را ؽٌبعبیی ٍ اًتابة کٌین.                 

                    َب                                                                                                                           مًاد ي ريش

ّبی ثَهی ایزاى هیؼّبی رٍسآسهَى گبٍدر ایي پضٍّؼ اس رکَرد

م ٍ ( ثِ ٍعیلِ هزکاش افاالن ًاضاد دا   1372-1391عبل ) 20کِ طی 

ثْجَد تَلیدات داهی کؾَر جوغ آٍری ؽدُ ثَدًاد ثازای ثازآٍرد   

ّابی اٍل، دٍم ٍ   ّبی صًتیکی درفد پزٍتئیي ؽایز در ؽاکن   پبراهتز

ّبی اٍل، دٍم ٍ عاَم   ّب ثزای ؽکنعَم سایؼ اعتفبدُ ؽدًد. دادُ

رکاَرد رٍسآسهاَى ٍ    4445ٍ  4439، 4339تزتیت ؽابهل   سایؼ ثِ

گلاِ پازاکٌؼ    298َاى ثاَد کاِ در   حیا  861ٍ  894، 824هتؼلق ثِ 

ِ   ّبی ایزاى ثاِ ػٌاَاى گابٍهیؼ   داؽتٌد. گبٍهیؼ  1ایّابی رٍدخبًا

ّابی   ؽًَد. ثاز اعابط ؽازایط آة ٍ ّاَایی، گابٍهیؼ   ؽٌبختِ هی

 70ؽاًَد: اکَتیاآ آیری )   ثٌدی های ایزاى ثِ عِ گزٍُ افلی دعتِ

درفد( ٍ اکَتیاآ هبسًادراًی یاب    22درفد(، اکَتیآ خَسعتبًی )

درفد(. هتَعاط تَلیاد ؽایز دٍرُ ؽایزدّی ٍ ّو ٌایي    8) ؽوبلی

                                          
1
- River-buffalo 

طَل دٍرُ ؽایزدّی ایاي عاِ اکَتیاآ ػجابرت اعات اس: اکَتیاآ        

رٍس، اکَتیااآ  220تااب  210کیلااَگزم ؽاایز در طااَل  1500آیری 

رٍس ٍ  240تااااب  210کیلااااَگزم ؽاااایز در طااااَل  1950خَسعااااتبًی 

رٍس  230تااب  220کیلااَگزم در طااَل    1300اکَتیااآ هبسًاادراًی   

(Borghese, 2005پزٍرػ .)   دٌّدگبى خزد، حیَاًابت خاَد را

ِ   چاز آى ثز اعبط ؽزایط هحیطی رٍی هزاتغ ٍ پظ سارّاب   ّاب ٍ ثَتا

ّب ٍ آثزیشّب ثِ چزا دٌّد. ثیؾتز حیَاًبت در اهتداد رٍدخبًِچزا هی

پزداسًد ٍ اس تفبلِ یب ثبقیوبًدُ هزکجبت ٍ ضبیؼبت فٌبیغ ًیؾاکز   هی

ّاب در طاَل عابل در   خَسعاتبى، گابٍهیؼ   ؽاًَد. در   ًیش تغذیِ هی

ؽاًَد ٍلای در ؽاوبل غازة کؾاَر، در   هحیط آساد ًگِ داؽتِ هی

ؽًَد طَل فقل پبییش ٍ سهغتبى در درٍى جبیگبُ ثغتِ ًگْداری هی

(Ghavi Hossein-Zadeh, 2014 ٍ ثجت رکَرد تَلید ؽیز .)

 ػول اًتابة ثِ ٍعیلِ هزکش افالن ًضاد دام ٍ ثْجَد تَلیدات داهی

ؽَد. ػالٍُ ثز ایي عیغاتن رکاَردثزداری رعاوی،   کؾَر اًجبم هی

عیغتن ًیوِ خقَفای ثجات رکاَرد ًیاش ثاِ ٍعایلِ خاَد پازٍرػ         

ؽَد. در ّاز فاَرت   دٌّدگبى ٍ کبرکٌبى هشارع پزٍرؽی ارائِ هی

دٌّدگبى تَعط هزکش افالن فؼبلیت ثجت رکَرد ثِ ٍعیلِ پزٍرػ

ّابی گابٍهیؼ   یش در گلِؽَد. تلقیح هقٌَػی ًًضاد دام ًظبرت هی

ؽَد ٍ در ّز چزخِ فحلی تقزیجبً دٍ ثابر تلقایح هقاٌَػی   اًجبم هی

فَرت گزفتِ ٍ هیشاى آثغتٌی در اٍلیي فحلی هؾبّدُ ؽادُ تقزیجابً   

50 Borghese, 2005( درفد اعت .) 

ارائاِ    1عبختبر فبیل اطالػبتی اعتفبدُ ؽدُ ثزای تجشیِ در جادٍل   

یخیازُ     افشار ثبًک اطالػبتی Fox pro ّب در ًزمؽدُ اعت. دادُ

ّبی اٍل، دٍم ٍ عَم ؽدًد ٍ عي سایؼ ٍ رٍس ؽیزدّی ثزای ؽکن

هیاشاى درفاد پازٍتئیي ؽایز ثاب   ػَاهل هاؤثز ثاز   هحبعجِ گزدیدًد. 

GLM ًِزم اعتفبدُ اس رٍیSAS  ؽٌبعابیی ؽادًد. اس هادل    افاشار

ّاب   دادُؽد.ّب اعتفبدُ حیَاى تک ففتی ثزای تجشیِ ٍ تحلیل دادُ

رٍسگای حاذف    300ٍ ثؼاد اس    5ّابی ؽایزدّی قجال اس   ؽبهل رٍس

ؽدًد. تؼییي هدل ٍ اًتابة اثزات ثبثت ثزای قزار گزفتي در هادل   

دار ثَدًد. درفد هؼٌی 5ّبیی ثَد کِ در عطح احتوبل ثز پبیِ هتغیز

فقال ٍ عاي سایاؼ ثاز    -تابریخ رٍسآسهاَى، عابل   -اثز ػَاهل گلِ

ّابی اٍل، دٍم ٍ عاَم سایاؼ   ؽایز در ؽاکن    هیشاى درفد پزٍتئیي
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در ؽاکن اٍل، دٍم   . عي سایؼ حیَاًبت >P)05/0دار ثَدًد )هؼٌی

تاب    54هبُ ٍ  76تب  39هبُ،  60تب  24ٍ عَم سایؼ ثِ تزتیت در داهٌِ 

                                                                                                                                        هبُ هتغیز ثَد.  100

 ِ ای لضاًاادر ثاازای ثاازاسػ هٌحٌاای ؽاایزدّی در   تَاثااغ چٌااد جولاا

چبرچَة هدل رٍسآسهَى رگزعیَى تقبدفی ثزای ثزآٍرد اجاشای   

کٍَاریااابًظ اًتاااابة ؽااادًد. اثااازات تقااابدفی صًتیکااای افشایؾااای ٍ 

ی ؽایزدّی ثازای   ّبای رٍسهحیط دائوی ثِ ٍعیلِ تَاثغ چٌد جولِ

درجبت ثزاسػ هاتلف هدل عبسی ؽدًد. درجبت ثزاسػ هاتلف 

ارائاِ ؽادُ    2ّابی اٍل، دٍم ٍ عاَم سایاؼ در جادٍل   ثزای ؽاکن 

( ًؾابى -تزیي حد ؽابخـ اطالػابت آکبئیاک )   AICاعت. پبییي

در  2ثبؽد. ثٌبثزایي ثاز طجاق جادٍل   ثْتزیي درجِ ثزاسػ هی دٌّدُ

ّبی اٍل، دٍم ٍ عَم، تَاثغ چٌد هَرد درفد پزٍتئیي ؽیز در ؽکن

ثازای    6ٍ  3، 3ٍ  3، 6ٍ  4تزتیت ثب درجِ ثزاسػ ای لضاًدر ثِجولِ

عبسی اثزات صًتیکی افشایؾی ٍ هحیط دائوای اعاتفبدُ ؽادًد.   هدل

                                                                       ًؾبى دادُ ؽدُ اعت.                                                        3ّو ٌیي عبختبر فبیل ؽجزُ در جدٍل 

ّب ثب اعاتفبدُ اس رٍػ حاداکثز درعات ًوابیی   تجشیِ ٍ تحلیل دادُ

هحدٍد ؽدُ ٍ اس طزیق هدل حیَاى فَرت گزفت.                     

ّاابی رٍسآسهااَى ثااب اعااتفبدُ اس هاادل رگزعاایَى تقاابدفی   دادُ

 ٍ ًازم افاشار   Wombatففتی سیز ( تکRRTDMرٍسآسهَى )

 ارسیبثی ؽدًد:

 
 در ایٌجب:کِ

Yijnptv   ّااز یااک اس رکَردّاابی تَلیاادی ثاازای فاافت درفااد :

 پزٍتئیي ؽیز،

YSi :i فقل سایؼ، -اهیي اثز ثبثت عبل 

HTDj :j ِتبریخ رٍسآسهَى،-اهیي اثز ثبثت گل 

Cf :f ،اهیي ضزیت رگزعیَى ثزای عي سایؼ 

agen :n ،)ُاهیي اثز عي سایؼ )هتغیز ّوزا 

k،درجِ ثزاسػ ثزای رگزعیَى ثبثت : 

rβ :r ،اهیي ضزیت رگزعیَى ثبثت 

ka  ٍkp ،درجِ ثزاسػ اثزات تقبدفی حیَاى ٍ هحیطی دائن :

αpr :r  اهیي ضزیت رگزعیَى تقبدفی صًتیکی افشایؾی حیَاىp، 

prγ :r  اهیي ضزیت رگزعیَى تقبدفی هحیطی دائوی حیَاىp، 

(dimt)Ф:v  اس لضاًدر ای رٍس ؽیزدّی،tاهیي چٌد جولِ  اهیي

dimt :t اهیي رٍس ؽیزدّی 

 ٍeijnptvثبؽد.: اثز ثبقی هبًدُ هی 

 

َبی مًرد استفبدٌ در مطبلعٍ حبضزخالغٍ اطالعبت دادٌ -1جذيل 

تؼداد  

حیَاًبت

تؼداد 

ّبگلِ

تؼداد 

ّبرکَرد

هیبًگیي درفد 

پزٍتئیي ؽیز

اًحزاف 

هؼیبر )%(

اؽتجبُ هؼیبر ضزیت 

تغییزات )%(

حداقل حداکثز

سایؼ اٍل 824 298 4339 078/4 61/0 0093/0 95/14 2 1/6

دٍم سایؼ 894
 

271

 

4439

 

024/4 609/0 0089/0 14/15 2 1/6

سایؼ عَم 861 278 4445 05/4 009/0 009/0 81/14 2 6
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َبی بًمی ایزانبزای درجبت بزاسش مختهف در ديرٌ ضيزدَی ايل، ديم ي  سًم گبيميص AICمقذار ضبخع -2جذيل 

ؽیزدّی اٍل دٍرُ دٍرُ ؽیزدّی دٍم دٍرُ ؽیزدّی عَم  درجِ ثزاسػ

293/72 616/192- 322/74 33 
092/54 403/108 368/83 34 
03/60- 685/46- 994/50 35 
482/110- 369/32- 673/42- 36 
741/53 086/1 954/71 43 
872/20 083/20 928/31 44 

625/2- 883/150 179/64- 45 
021/10- 074/150 849/223- 46 
811/20 086/13- 679/21 55 
820/15 912/11 63/23 56 

 

 سبختبر فبیل ضجزٌ مًرد استفبدٌ در تجشیٍ صوتيكی -3جذيل 

 اطالػبت هقدار

 تؼداد کل حیَاًبت 42582

 تؼداد پدر 549

 تؼداد هبدر 6376

 تؼداد حیَاًبت دارای فزسًد 6925

 تؼداد حیَاًبت ثدٍى فزسًد 35657

دارای ّز دٍ ٍالد ؽٌبختِ ؽدُ تؼداد حیَاًبت2208

 گذارتؼداد افزاد پبیِ 32269

 گذارتؼداد افزاد غیزپبیِ 10313

 تؼداد افزاد ّواَى 186

هتَعط ضزیت ّواًَی در کل جوؼیت001/0

 هتَعط ضزیت ّواًَی در هیبى حیَاًبت ّواَى 16/0
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 وتبیج ي بحث

هیبًگیي، اًحزاف هؼیبر، خطبی هؼیبر، ضازیت تغییازات، حاداقل ٍ   

ّبی اٍل، دٍم ٍ عاَم سایاؼ   حداکثز درفد پزٍتئیي ؽیز در ؽکن

ًیش ًؾبى دٌّدُ تغییازات    1ًؾبى دادُ ؽدُ اعت. ؽکل  1در جدٍل 

هاتلف ؽیزدّی در ّبی ٍراثت پذیزی درفد پزٍتئیي ؽیز در رٍس

، 1اعابط ؽاکل   ثبؽاد. ثاز   ّبی اٍل، دٍم ٍ عاَم سایاؼ های   ؽکن

ّابی اثتادایی در حاد   ٍراثت پاذیزی در ؽاکن اٍل سایاؼ در رٍس   

کٌاد ٍ در رٍس   ثبالیی قزار دارد کِ ثِ تدریج عیز ًشٍلی را طی های 

رعد ٍ عپظ عایز   هی 005/0تزیي هقدار خَد ثِ هیشاى ثِ پبییي 140

تزیي ٍراثت پاذیزی در   گیزد، ثِ طَری کِ ثبالهیفؼَدی ثِ خَد 

ٍ ّو ٌیي هیبًگیي ٍراثت پذیزی  4/0تَلید ؽیز ثِ هیشاى  300رٍس 

ثازآٍرد    14/0ثزای ففت درفد پزٍتئیي ؽیز در ؽکن اٍل سایاؼ   

ّابی ثاَهی ایازاى اًجابم   هیؼای دیگز کِ رٍی گبٍؽد. در هطبلؼِ

ز ثازای ؽاکن اٍل   ؽد، هیبًگیي ٍراثت پذیزی درفد پازٍتئیي ؽای   

ثزآٍرد ؽد کاِ هطابثق ثاب تحقیاق    27/0تب  01/0سایؼ در هحدٍدُ 

(. در یک ثزرعی دیگز 2013ٍ ّوکبراى،  Madadحبضز اعت  )

ّبی ًضاد ّلؾتبیي هیبًگیي ٍراثت پذیزی درفد پازٍتئیي   رٍی گبٍ

تزی ًغجت ثِ تحقیاق   ثزآٍرد ؽد کِ در حد ثبال 48/0ؽیز ثِ هقدار 

پضٍّؾی دیگز  در (.1990ٍ ّوکبراى،  )Schutsحبضز قزار دارد 

پاذیزی ثازای   ّبی ّلؾتبیي چیٌای اًجابم ؽاد ٍراثات   رٍی گبٍکِ

 25/0ففت درفاد پازٍتئیي ؽایز در ؽاکن اٍل سایاؼ ثاِ هیاشاى        

 ٍ )Miglior تاز اس تحقیاق حبضاز اعات   ثزآٍرد ؽد کِ کوی ثبال

ای در خقااَؿ ثاازآٍرد ٍلاای تاابکٌَى هطبلؼااِ. (2009 ّوکاابراى،

ّابی هاتلاف ؽایزدّی   پذیزی درفد پزٍتئیي ؽایز در رٍس ٍراثت

   ِ  300دعات آهادُ، رٍس   فَرت ًگزفتِ اعت. ثب تَجاِ ثاِ ًتابیج ثا

ثبؽد ٍ اًتابة ثاز اعابط   پذیزی ثبالیی هیتَلید ؽیز دارای ٍراثت

تَاًاد ثازای افاشایؼ هیاشاى   پازٍتئیي ؽایز در ایاي رٍس های   درفاد 

تقبدی در فٌبیغ لجٌی اعت، پزٍتئیي ؽیز کِ یکی اس ففبت هْن اق

 هفید ثبؽد.

دٌّدُ تغییزات ًغجت ٍاریبًظ هحایط دائوای درفاد   ًؾبى 2ؽکل 

ّبی هاتلاف ؽایزدّی در   پزٍتئیي ؽیز ثِ ٍاریبًظ فٌَتیپی در رٍس

ثابالتزیي     2ثاز طجاق ؽاکل   ثبؽد.ؽکن اٍل، دٍم ٍ عَم سایؼ هی

اعت کاِ    44/0تَلید ؽیز ٍ ثِ هیشاى  5ًغجت هحیط دائوی در رٍس 

تازیي هقادار خاَد   ثِ پبییي 104یبثد ٍ در رٍس ثِ تدریج کبّؼ هی

رعد ٍ عپظ ثؼد اس ایاي رٍس عایز فاؼَدی ثاِ   هی 015/0ثِ هیشاى 

گیزد. ّو ٌیي اثز ًغجت هحیط دائوای ثازای ایاي فافت،   خَد هی

دعت آهد. ثب تَجِ ثِ ایي ؽاکل، اًتاابة ثاز اعابط یاک   ثِ 14/0

تَاًاد ًتیجاِ خاَثی ثاِ   ؽیزدّی های یُعَم اثتدایی ٍ اًتْبیی دٍر

ثابال ثاَدى ًغاجت ٍاریابًظ هحایط دائوای ثاِ        ّوزاُ داؽاتِ ثبؽاد.   

ّابی ًبؽای اس پبیابى دٍرُ   تَاًد ثِ دلیال تاٌؼ   ٍاریبًظ فٌَتیپی هی

ؽیزدّی ٍ دٍرُ خؾکی ٍ آهبدُ ؽدى حیَاى ثزای سایؼ ٍ ؽازٍع   

س هیؼ، گَعابلِ پاظ ا   دٍرُ ؽیزدّی جدید ثبؽد. ّو ٌیي در گبٍ

کٌد کِ ثِ ًاَػی   تَلد هدت سهبى ثیؾتزی را ثب هبدر خَد عپزی هی

ؽَد.عجت افشایؼ ٍاریبًظ هحیط دائوی هبدری هی

تزیي  ٍراثت ًؾبى دادُ ؽدُ اعت، ثبال 1ّوبى طَر کِ در ؽکل 

تزیي ٍ  پبییي 7/0تَلید ؽیز ٍ ثِ هیشاى  300پذیزی ثزای رٍس 

دعت آهد ثِ 03/0ِ هیشاىتَلید ؽیز ث 168ٍراثت پذیزی ثزای رٍس 

ثَد.  29/0پذیزی ایي ففت در ؽکن دٍم سایؼ ٍ هیبًگیي ٍراثت

ٍراثت  ّبی ّلؾتبیي اًجبم ؽد،در تحقیق دیگزی کِ رٍی گبٍ

پذیزی درفد پزٍتئیي ؽیز در ؽکن اٍل ٍ دٍم سایؼ ثِ تزتیت در 

 قزار گزفت 15/0تب  06/0ٍ  15/0تب  1/0هحدٍدُ 

(and.Misztal, 2002 Strabelکِ در آى ٍراثت ،) پذیزی

تزی ًغجت ثِ تحقیق حبضز قزار دارد کِ احتوبالًً هی-در حد پبییي

تَاًد ثِ دلیل تفبٍت در عبختبر اطالػبت ایي دٍ پضٍّؼ ثبؽد ٍ 

ّبی در دعتزط ثزای تَاًد ثِ دلیل کن ثَدى تؼداد دادُّو ٌیي هی

سیز گزٍُ قزار هیؼ ثبؽد کِ تؼداد کوی اس اطالػبت در ّز گبٍ

، ثبالتزیي ًغجت هحیط دائوی در رٍس 2ثب تَجِ ثِ ؽکل  گیزد.هی

 93تزیي هقدار آى در رٍس ٍ پبییي 36/0ؽیزدّی ثِ هیشاى  5

دعت آهد. هیبًگیي در ؽکن دٍم سایؼ ث08/0ِؽیزدّی ٍ ثِ هیشاى 

  .ثزآٍرد ؽد 17/0ًغجت هحیط دائوی ثزای ایي ففت 

تزیي هقادار ٍراثات پاذیزی ثازای   الؽَد ثبهالحظِ هی 1در ؽکل 

ثِ  204تزیي هقدار آى هزثَ  ثِ رٍس ٍ پبییي 24/0ٍ ثِ هیشاى  5رٍس 

ثَد ٍ ّو ٌیي هیبًگیي ٍراثت پذیزی درفد پزٍتئیي  005/0هیشاى 
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ِ  05/0در ؽکن عَم سایؼ ثاِ هیاشاى    دعات آهاد. ثزاعابط ایاي   ثا

زی را ثاِ   ؽکل، ٍراثت پذیزی در اثتدا ٍ اًتْابی دٍرُ هقادار ثیؾات   

چَى ٍاریبًظ صًتیکی افشایؾای در اثتادا ٍ   دّد خَد اختقبؿ هی

ثٌابثزایي ثاب    اًتْبی دٍرُ ؽیزدّی دارای ثبالتزیي هقدار خَد اعات. 

ِ   - 5پاذیزی ثازای رٍس   تزیي ٍراثتتَجِ ثِ ایي کِ ثبال ؽایزدّی ثا

تَاًاد ثْتازیي ًتیجاِ را   دعت آهد، اًتابة ثز اعابط ایاي رٍس های   

                                      دى درفد پزٍتئیي هطلَة در ثز داؽتِ ثبؽد. دعت آٍرثزای ثِ

ٍ  270تزیي ًغجت هحیط دائوی ثازای رٍس    ، ثبال2ثب تَجِ ثِ ؽکل 

 01/0ٍ ثِ هیشاى  13تزیي هقدار آى ثزای رٍس ٍ پبییي 09/0ثِ هیشاى 

ثزآٍرد ؽد ٍ هیبًگیي ًغجت هحیط دائوی ثزای ایي ففت ثِ هیشاى 

ثزآٍرد ؽد. ثز طجق ایي ؽکل هقدار ًغجت هحیط دائوی عایز    05/0

ّبی آخز ؽیزدّی ثاِ ثابالتزیي   گیزد ٍ در رٍسفؼَدی ثِ خَد هی

ّبی آخز ؽیزدّی رعد. ثٌبثزایي اًتابة ثز اعبط رٍسحد خَد هی

 تزی در ثز داؽتِ ثبؽد.                                    تَاًد ًتیجِ هطلَةهی

ّابی اٍل، دٍم ٍ   ّبی هاتلف ؽیزدّی در ؽکنّوجغتگی ثیي رٍس

ًؾبى دادُ ؽدُ اعات. ثاز اعابط    4 عَم سایؼ ثِ تزتیت در جدٍل

ّابی هاتلاف ؽایزدّی در هحادٍدُ   ّوجغاتگی ثایي رٍس    4جدٍل 

ّابی ًشدیاک ثاِ ّان   قزار داؽت. ّوجغاتگی ثایي رٍس    1تب  -98/0

ی در ؽکن اٍل سایؼ در حد ثبالیی قازار دارد ٍلای ثاب دٍر   ؽیزدّ

کٌد ٍ تب حاد   ّب اس یکدیگز ّوجغتگی عیز ًشٍلی پیدا هیؽدى رٍس

رعد. ؽیزدّی ًیش هی 300ٍ  5ّبی ثزای ّوجغتگی ثیي رٍس -98/0

ّبی هاتلف ؽیزدّی ثزای ؽکن سایؼ ّو ٌیي ّوجغتگی ثیي رٍس

عااَم ثااِ تزتیاات در هحاادٍدُ  ٍ قاازار  1تااب  77/0ٍ  1تااب  93/0دٍم

ّاب اس   داؽت. در ؽکن ّبی دٍم ٍ عَم سایؼ ًیش ثب دٍر ؽادى رٍس 

ؽاَد ٍلای ایاي   ّب ثیؾتز هیّبی آىیکدیگز اختالف ثیي ّوجغتگی

ّبی هاتلف اختالف ثغیبر کوتز اعت ٍ در کل ّوجغتگی ثیي رٍس

ؽیزدّی ثزای ففت درفد پزٍتئیي ؽیز در حد ثبالیی قزار دارد ٍ 

ّابی   ّاب ثازای اًتاابة حیَاًابت در رٍس   اى اس ایي ّوجغاتگی تَهی

ای دیگاز ّوجغاتگی ثایي   اثتدایی ؽیزدّی اعتفبدُ ًوَد. در هطبلؼِ

ّبی هاتلف ؽیزدّی در ؽکن اٍل سایؼ ثزای فافت درفاد   رٍس

قزار گزفت کِ هطبثق ثزرعای    1تب  -89/0پزٍتئیي ؽیز در هحدٍدُ 

 . (2009ٍ ّوکبراى،  )Migliorحبضز اعت 

 

َبی ايل، ديم ي سًم سایصَبی مختهف ضيزدَی بزای غفل درغذ پزيتئيه ضيز در ضكمَمبستگی صوتيكی بيه ريس -4جذيل 

 300 226 152 78 5 رٍس ؽیزدّی 

5
78 98/0  

06/0 152 ؽکن اٍل سایؼ  17/0  

226 96/0-  93/0-  19/0  

300 98/0-  94/0-  98/0-  98/0  

5 

78 96/0  

93/0 152 ؽکن دٍم سایؼ  99/0  

226 96/0  1 99/0  

300 99/0  97/0  94/0  96/0  

5 

78 97/0  

94/0 152 ؽکن عَم سایؼ  99/0  

226 90/0  93/0  97/0  

300 78/0  75/0  80/0  93/0  
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 ّبی ایزاىّبی هاتلف تَلید ؽیز در عِ ؽکن سایؼ اٍل گبٍهیؼٍراثت پذیزی درفد پزٍتئیي ؽیز ثزای رٍس -1ؽکل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ًغجت ٍاریبًظ اثز هحیط دائوی ثِ ٍاریبًظ فٌَتیپی درفد پزٍتئیي ؽیز -2ؽکل 
 ّبی ایزاىّبی هاتلف ؽیزدّی در عِ ؽکن سایؼ اٍل گبٍهیؼثزای رٍس 
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 وتيجٍ گيزی کهی     

پذیزی ثزای ففت درفد ثب تَجِ ثِ ایي کِ در ایي پضٍّؼ ٍراثت

پزٍتئیي ؽیز ثِ خقَؿ در ؽکن دٍم سایؼ در حد ثبالیی ثزآٍرد 

تَاى ثِ حد پزٍتئیي ؽدُ اعت، ثب اًجبم اًتابة ثزای ایي ففت هی

ّبی ثَهی ایزاى دعت پیدا کزد. ثب تَجِ ثِ هیؼهطلَة در گبٍ

ایي کِ ػالٍُ ثز ففت درفد پزٍتئیي ؽیز ففبت هْن دیگزی اس 

جولِ تَلید ؽیز ٍ درفد چزثی ؽیز اس ففبت هْن اقتقبدی در 

ؽَد تجشیِ ؽًَد، تَفیِ هیّبی ؽیزی هحغَة هیپزٍرػ دام

تئیي چٌد ففتِ هیشاى تَلید ؽیز، درفد چزثی ؽیز ٍ درفد پزٍ

 ّبی ثَهی ایزاى فَرت گیزد.هیؼبٍؽیز در هَرد گ

                                                              
مىببع        
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