
 
 

 

 1394 سهستاى، 109ضوارُ 

بز عملكزد، صفات آوري شذه اثزات استفاده اس تفاله ليموتزش معمول و عمل

 گذار هاي تخم هاي خوني در مزغمزغ و فزاسنجه كيفي تخم

 چكيذُ       

آٍري ضذُ با اٍرُ بز عولكزد، غفات كيفيت ايي آسهايص، جْت ارسيابي اثزات استفادُ اس سطَح هختلف تفالِ ليوَتزش هعوَل ٍ عول

 W36 -گذار سَيِ ّاي الييقطعِ هزغ تخن 192گذار اًجام ضذ. در ايي آسهايص، تعذاد ّاي تخنّاي خًَي هزغهزغ ٍ فزاسٌجِتخن

ّاي قطعِ هزغ در ّز تكزار در قالب طزح كاهالً تػادفي استفادُ ضذ. گزٍُ 12تكزار ٍ با تعذاد  4تيوار،  4ّفتگي در  46تا  35اس سي 

درغذ  4( جيزُ حاٍي 3آٍري ًطذُ، درغذ تفالِ ليوَ عول 4( جيزُ حاٍي 2ُ اس تفالِ ليوَ(، ( ضاّذ)بذٍى استفاد1آسهايطي ضاهل: 

درغذ اٍرُ بَدًذ. ًتايج  1آٍري ضذُ با درغذ تفالِ ليوَي عول 4( جيزُ حاٍي 4درغذ اٍرُ ٍ  5/0آٍري ضذُ با تفالِ ليوَي عول

هزغ در داري بز عولكزد ٍ غفات كيفي تخنري آى با اٍرُ داراي اثزات هعٌيآٍآسهايص ًطاى دادًذ كِ استفادُ اس تفالِ ليوَ ٍ عول

دار آٍري ًطذُ ًيش در هقايسِ با ضاّذ هَجب بْبَد هعٌي. ّز چٌذ استفادُ اس تفالِ ليوَي عول>P)05/0(باضذگذار هيّاي تخنهزغ

درغذ  5/0آٍري ضذُ با درغذ تفالِ ليوَي عول 4با استفادُ اس  ّا بْتزيي عولكزد راهزغ گزديذ، ليكي هزغعولكزد ٍ غفات كيفي تخن

هزغ، بيطتزيي هقذار خَراك هػزفي، اي تخنهزغ، باالتزيي درغذ تَليذ ٍ تَليذ تَدُاٍرُ ًطاى دادًذ. بِ طَري كِ بيطتزيي ٍسى تخن

ليذي، باالتزيي ضاخع رًگ سردُ، ٍسى سردُ هزغ تَبْتزيي ضزيب تبذيل خَراك، كوتزيي ّشيٌِ خَراك بِ اساي ّز كيلَگزم تخن

 5/0درغذ اٍرُ، در هقايسِ با سطح  1آٍري ضذُ با ٍ ٍاحذ ّاٍ در ايي گزٍُ آسهايطي بِ دست آهذ. استفادُ اس تفالِ ليوَي عول

آى در هقايسِ با ضاّذ آٍري هزغ داضت. استفادُ اس تفالِ ليوَ ٍ عولآٍري، اثزات سَئي بز عولكزد ٍ غفات كيفي تخندرغذي عول

آٍري ضذُ كِ استفادُ اس تفالِ ليوَتزش عولگيزي ًْايي ايي. ًتيجِ<P)05/0(ّا ًذاضتّاي خًَي هزغداري بز فزاسٌجِاثزات هعٌي

 گزدد.گذار هيّاي تخنهزغ ٍ كاّص ّشيٌِ تَليذ در هزغدرغذ اٍرُ هَجب اغالح عولكزد ٍ غفات كيفي تخن 5/0با 

 .گزاس، ػولٌشدّبي تخنآٍسي، هشؽاٍسُ، تلبلِ ليوَ، ػول: يذيكل ّايٍاصُ

 162~153ظ: ظ

(ًَيؼٌذُ هؼئَل) علي ًَبخت 

 .ٍاحذ هشاؿِ -یداًـگبُ آصاد اػاله یگشٍُ ػلَم داه  يبسداًـ

ًَ ِييهحوذرضا قلع 
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 هقذهِ      

ػولٌوشد اهرلوبدي   ّضيٌِ خوَساى هْوروشيي ػبهول ترگيشگوزاس دس   

ؿَد ثِ طَسي ًِ دس كَست ًوبّؾ دس هيووت    طيَس هحؼَة هی

خَساى هلشكی، دسآهذ هشؿذاساى ثِ كَست هبثل تَخْی اكضايؾ 

   ُ ّوبي   خَاّذ يبكت. اػرلبدُ اص اهالم ؿزايی اسصاى هيوت يٌوی اص سا

ثبؿوذ. پؼووبًذّبي ًـوبٍسصي اص خولوِ      ًبّؾ ّضيٌِ خَساى هی

ؿوًَذ ًوِ داساي   دس ًـَس هحؼوَة هوی   هٌبثغ ؿزايی اسصاى هيوت 

هَاد هـزي هبثل تَخِ ثَدُ ٍ دس كَستی ًِ دس خيوشُ ثوِ كوَست   

تَاًٌذ هَخوت ثْجوَد ػولٌوشد ٍ ًوبّؾ      هؼوَل اػرلبدُ ؿًَذ، هی

ّبي صيؼت هحيطی ًبؿی اص اًجبؿوت      ّضيٌِ تَليذ ؿذُ ٍ اص آلَدگی

ي ؿوَد. اص خولوِ پؼووبًذّب   ايي هَاد دس طجيؼت ًيض خلوَگيشي هوی   

ًـبٍسصي هبثل اػورلبدُ دس تـزيوِ طيوَس پؼووبًذّبي هحلوَ ت   

(. 2010ٍ ّوٌووبساى، (Nazic ثبؿووذ ّووب هووی   ثووبؿی اص هجيوول تلبلووِ

ثبؿووٌذ ٍ ايووشاى يٌووی اص هشًجووبت اص خولووِ هحلووَ ت ثووبؿی هووی   

ًـَسّبي هْن تَليذ ًٌٌذُ هشًجبت دس خْبى ثَدُ ثوِ طوَسي ًوِ   

ثبؿوذ)هشًض آهوبس ايوشاى،      یهيليوَى توي هو    5تَليذ ػبليبًِ آى ثبلؾ ثش 

(. تلبلووِ هشًجووبت اص خولووِ  ووبيؼبت ًـووبٍسصي حبكوول اص   1391

دسكذ آى  25ثبؿذ ًِ ثبلؾ ثش    خَسي هشًجبت هی آٍسي ٍ خبم   ػول

(. تلبلِ هشًجوبت   2004ٍ ّوٌبساى،  دّذ(Chaudry   سا تـٌيل هی

حبٍي هوبديش ًبكی اص هَاد هؼذًی اص هجيل ًلؼين، پربػين ٍ هٌيوضين   

ثبؿوذ. ػوالٍُ ثوش هوَاد   ّبي هحلوَل دس رشثوی ٍ آة هوی    يربهييٍ ٍ

اًؼويذاًی، كالًٍَييوذّب، پٌرويي ٍ توبًي اص هوَاد   هـزي، هَاد آًروی   

ٍ ّوٌووبساى، ثبؿووذ(Agu گووبًَي هَخووَد دس تلبلووِ هشًجووبت هووی

2010.) 

اػرلبدُ اص تلبلِ هشًجبت دس تـزيوِ طيوَس ًروبيح هخرللوی سا دس پوی   

دسكوذ دس هوبيؼوِ ثوب    5/7هشًجبت توب     لبلِداؿرِ اػت. اػرلبدُ اص ت

   ِ ّووبي گَؿووری ًذاؿوورِ   ؿووبّذ اگووشات ػووَيی ثووش ػولٌووشد خَخوو
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This experiment was conducted to evaluate the effects of different levels of untreated and urea 

treated lemon pulp on performance, egg traits and blood parameters of laying hens. In this 

experiment 192 Hy- line W36 laying hens were used from 35-46 weeks of age in 4 treatments, 4 

replicates and 12 hens in each replicate in a completely randomized design. Experimental groups 

included: 1) control group (without using lemon pulp), 2) group with 4% untreated lemon pulp, 3) 

group with lemon pulp treated with 0.5% urea, 4) group with lemon pulp treated with 1% urea. The 

results showed that using lemon pulp and its treating, have significant effects on performance and 

egg traits of laying hens (P<0.05). In contrary with control group, using untreated lemon pulp 

improved the performance and egg traits, however the best performance was seen with 4% treated 

lemon pulp with 0.5% urea. The highest egg weight, egg production percentage, egg mass, feed 

intake, the best feed conversion ratio, the lowest price for production each kilogram of egg, the 

highest egg yolk color index, yolk weight and Haugh unit were obtained in this experimental group. 

Using lemon pulp treated with 1% urea in contrary with treated lemon pulp with 0.5% urea, had 

adverse effects on performance and egg traits of laying hens. Untreated and urea treated lemon pulp 

did not have any significant effects on blood parameters of laying hens (P>0.05). The overall results 

indicated that using 4% of lemon pulp untreated and treated lemon pulp with 0.5% urea, improve the 

performance and egg traits of laying hens and reduce the production price 

Key words: Laying hens, Performance, Treating, Urea, Lemon pulp 
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  تلبلووِ C(. هوووذاس ٍيرووبهيي 2004ٍ ّوٌووبساى،  (Chaudryاػووت

گوشم تؼيويي ؿوذُ اػوت دس    100گوشم دس      هيلی 88/3پشتوبل ؿيشيي 

   ِ پشتووبل    حبلی ًِ دس ايوي ٍصى رست هووذاس آى كولش ثوَدُ ٍ تلبلو

 دسكووذ خووبيگضيي رست دس خيووشُ    15ي تَاًؼوورِ اػووت تووب   ؿوويشي

(. دس 2004ٍ ّوٌووبساى،  ّووبي گَؿووری ؿووَد (Oluremi خَخووِ

دسكوذ رست ًيوض گوضاسؽ    20آصهبيؾ ديگشي، ايي خبيگضيٌی توب   

(. گشٍّوی اص هحووويي   2012ٍ ّوٌوبساى،    (Meduguؿذُ اػوت 

دسكوذي اص تلبلوِ هشًجوبت دس    10 ًيضگضاسؽ ًشدًوذ ًوِ اػورلبدُ   

ّبي گَؿری هَخوت ًوبّؾ ٍصى، اكوضايؾ خوَساى    َخِخيشُ خ

ٍ  ّووب ؿووذُ اػووت(Mouraهلووشكی ٍ  ووشيت تجووذيل ؿووزايی آى

(. گضاسؽ ؿذُ اػت ًِ اػرلبدُ اص تلبلِ هشًجوبت   2008ّوٌبساى، 

گوزاس، اگوشات ػوَيی ثوش   ّوبي تخون   دسكذ خيوشُ هوشؽ    12تب ػطح 

گليؼشيذ خَى ًيوض      ّب ًذاؿرِ ٍ ثبػث ًبّؾ ػطح تشيػولٌشد آى

 (.2010ٍ ّوٌبساى،  گشدد (Nazic هی

ّب ثَدُ ًِ تَليذ ػوبليبًِ   دس ثيي هشًجبت، ليوَ يٌی اص هْورشيي آى

ثبؿوذ ًوِ ثوِ كوَست    ّضاستي هی 400اًَاع آى دس ًـَس اكضٍى ثش 

خَسي، خـي ؿذُ ٍ يب دس تْيوِ  آثليووَ هوَسد اػورلبدُ هوشاس      تبصُ

گوبّی ٍ خوبًگی   (. سٍاج تْيِ ًبس1391گيشد)هشًض آهبس ايشاى،  هی

آثليوَ هَخت ؿذُ ػبليبًِ هوبديش هبثل توَخْی اص ليووَي تَليوذي   

ّبي خٌوَثی ًـوَس ثوِ ؿوْشّبي    دس ؿوبل ٍ ثِ خلَف دس اػربى

ديگش اسػبل ؿذُ ٍ تلبلِ حبكولِ اص آثگيوشي اص آى ثوذٍى اػورلبدُ   

ّبي ؿوْشي تَليوذي اكوضٍدُ ؿوذُ ٍ دس    هبًذُ ٍ ثِ حدن اًجَُ صثبلِ

آٍسي، اًرووبل ٍ   ّوبي خووغ      ت هحيطی ٍ ّضيًٌِريدِ هـٌالت صيؼ

دكي ثْذاؿری صثبلِ سا ًيوض اكوضايؾ دّوذ. دس خْوت حول هـوٌل ٍ   

ّبيی  ّوچٌيي اهٌبى اػرلبدُ اص ايي پؼوبًذّبي ؿزايی، دس آصهبيؾ

اهٌبى اػرلبدُ اص آى دس تـزيِ طيَس ثِ ػٌَاى يٌی اص اهوالم ؿوزايی   

ّوبي گَؿوری،   ِ خيشُ هوَسد اسصيوبثی هوشاس گشكروِ اػوت. دس خَخو   

ّوووب دس دٍسُ دسكوووذ خيوووشُ آى 5/4اػووورلبدُ اص تلبلوووِ ليووووَ توووب ػوووطح 

ّب ًذاؿوت، لويٌي دس دٍسُ    آؿبصيي اگشات ػَيی ثش ػولٌشد خَخِ

سؿذ اػرلبدُ اص تلبلِ ليوَ ثب اكضايؾ هوذاس خَساى هلشكی، اگشات 

دسكوذ    5/1ػَيی سٍي  شيت تجذيل خَساى داؿت. اػورلبدُ اص   

بّؾ دسكووذ رشثووی ثطٌووی  ؿووِ ٍ ًيووض   تلبلووِ ليوووَ هَخووت ًوو   

ِ    ليپَپشٍتئيي ، ّوب ؿوذ   (Nobakhtّبي ثب داًؼيرِ پبييي خَى خَخو

 4گوزاس، اػورلبدُ اص تلبلوِ ليووَ توب ػوطح    ّبي تخن (. دس هشؽ2013

گوزاسي ٍ  وشيت   ّب هَخت ثْجَد ػولٌشد تخون    دسكذ خيشُ هشؽ

دسكوذي اص تلبلوِ،    6تجذيل خَساى ؿذ دس حبلی ًوِ دس اػورلبدُ   

اي ًبّؾ ٍ هووذاس خوَساى هلوشكی ٍ      ذ تَليذ ٍ تَليذ تَدُدسك

Nobakht)   دس 2013،  ووشيت تجووذيل ؿووزايی اكووضايؾ يبكووت .)

ّوب كوَست   آصهبيـی ًِ ثب اػرلبدُ اص تلبلِ ليوَ دس خيوشُ ثَهلووَى   

دسكوذ    6گشكت، گضاسؽ گشديذ ًِ اػرلبدُ اص تلبلِ ليوَ تب ػوطح   

ّوب   ت  ؿوِ ثَهلووَى   خيشُ ًِ تٌْب اگشات ػَيی ثوش ػولٌوشد ٍ كولب   

ًووووذاسد، ثلٌووووِ هَخووووت ًووووبّؾ دسكووووذ رشثووووی ثطٌووووی  ؿووووِ ٍ 

 (. 1392گشدد)اهيشي،    ّبي ثب داًؼيرِ پبييي خَى ًيض هی ليپَپشٍتئيي

كشف ًظش اص هَاد هـزي ٍ تشًيجبت گبًَي، تلبلوِ هشًجوبت داساي   

هووَاد ثبصداسًووذُ ثووَدُ ًووِ اليووبف خووبم ٍ تووبًي اص هْورووشيي ايووي   

(. هوَاد ثبصداسًوذُ   2008ٍ ّوٌوبساى،    ٌذ(Mouraّب ّؼر   ثبصداسًذُ

گشدًوذ   دس هَاد ؿزايی هـٌالت هخرللی سا دس تـزيوِ هَخوت هوی   

ّب ثِ هحرَي هَاد هـزي  اي   ًِ ايدبد هـٌل دس دػرشػی تي هؼذُ

ٍ ّوٌوبساى،    ثبؿوذ (Ibrahimّوب هوی   ّب اص خولوِ آى    هحرَي تلبلِ

اي هَخَد    (. ثشاي ًبّؾ اگشات ثبصداسًذگی هَاد  ذ تـزي2011ِ

آٍسي ثوب   ّبي هخرللی پيـٌْبد ؿذُ اػت ًِ ػوول    ّب سٍؽ   دس تلبلِ

ٍ ّوٌوبساى،    ثبؿذ(Medugu   ّب هیهليبّبيی ًظيش اٍسُ اص خولِ آى

آٍسي ًَػی لَثيوب )خوي ثويي( ثوب هحلوَل      (. دس خشيبى ػول2012

اٍسُ ػجت اكضايؾ دسكوذ پوشٍتئيي ٍ اًوشطي هبثول    دسكذ 5حبٍي 

Akinmutimi)  گضاسؽ 2000ٍ ّوٌبساى،  هربثَليؼن لَثيب ؿذ .)

دسكذ اص ايوي ًوَع    20تَاًٌذ    ّبي گَؿری هی ؿذُ اػت ًِ خَخِ

آٍسي ؿوووذُ ثوووب اٍسُ سا دس خيوووشُ خوووَد تحوووول      لَثيوووبي ػوووول

Udedibie)1994ٍ ّوٌبساى،  ًٌٌذ.) 

اػوورلبدُ اص تلبلووِ ليوووَي هؼوووَل ٍ    دس آصهووبيؾ حب ووش اگووشات   

آٍسي ؿذُ ثب ػطَح هخرلق اٍسُ ثش ػولٌشد، كولبت ًيلوی      ػول

گزاس هَسد اسصيوبثی    ّبي تخن ّبي خَى دس هشؽ هشؽ ٍ كشاػٌدِ   تخن

 هشاس گشكت.
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 ّا هَاد ٍ رٍش    

گزاس  هطؼِ هشؽ تخن 192ثب تؼذاد  1391ايي آصهبيؾ دس پبييض ػبل 

 4تيوبس،  4ّلرگی دس  46تب  35اص ػي  W36 يي  -ػَيِ ّبي

هطؼِ هشؽ دس ّش تٌشاس دس هبلت طشح ًبهالً  12تٌشاس ٍ ثب تؼذاد 

( 1ـی ؿبهل: ّبي آصهبي تلبدكی هَسد آصهبيؾ هشاس گشكرٌذ. گشٍُ

دسكذ تلبلِ  4( خيشُ حبٍي 2ؿبّذ )ثذٍى اػرلبدُ اص تلبلِ ليوَ(، 

دسكذ تلبلِ ليوَي  4( خيشُ حبٍي 3آٍسي ًـذُ،    ليوَي ػول

دسكذ تلبلِ  4( خيشُ حبٍي 4دسكذ اٍسُ ٍ  5/0آٍسي ؿذُ ثب    ػول

هَسد  ليوَي تلبلِ دسكذ اٍسُ ثَدًذ. 1آٍسي ؿذُ ثب    ليوَي ػول

تَليذ ًٌٌذُ آثليوَ تْيِ ٍ دس ػبيِ خـي  ًبسگبًُيبص اص يي 

آٍسي تلبلِ ليوَ، هوبديش  صم اص آى ثشاي    گشديذ. ثشاي ػول

تيوبسّبي هخرلق هحبػجِ ٍ ثؼذ اص آػيبة ًوَدى، هوذاس اٍسُ ًيض 

هحبػجِ ٍ دس آة هحلَل گشديذُ ٍ ثِ تلبلِ ليوَ اكضٍدُ ؿذ ٍ ثؼذ 

ّبي    ليوَي حبكل دس ًيؼِ ًِ ًبهالً آؿـرِ گشديذ، تلبلِاص ايي

سٍص  21پالػريٌی ًِ ًبهالً كـشدُ ٍ ثؼرِ ؿذُ ثَدًذ، ثِ هذت 

ّب َّا دادُ    ّب، هحرَيبت ًيؼِ   رخيشُ ؿذ. ثؼذ اص ثبص ًشدى ًيؼِ

AOAC دس  2002ػبل  ؿذُ ٍ تشًيجبت ؿيويبيی آى ثب اػرلبدُ اص

ئيي آصهبيـگبُ آًبليض هَاد ؿزايی تؼييي گشديذ. تؼييي دسكذ پشٍت

خبم ثب اػرلبدُ اص سٍؽ ًدلذال طی ػِ هشحلِ ؿبهل ّضن ثب اػيذ 

 70ًشهبل ٍ توطيش ثب اػرلبدُ اص ّيذسًٍؼيذ ػذين  1/0ػَللَسيي 

آٍسي ًيرشٍطى ٍ تيرشاػيَى آهًَيَم ثب اػرلبدُ  دسكذ ثِ هٌظَس خوغ

ًشهبل اًدبم گشكت. ثشاي تؼييي اليبف خبم  1/0اص اػيذ ػَللَسيي 

ليرش اػيذ  هيلی 200ِ اثرذا ًوًَِ ثب ا بكِ ًوَدى هَخَد دس تلبل

دسكذ ثِ هذت ًين ػبػت خَؿبًذُ ؿذ. ثؼذ اص  25/1ػَللَسيي 

ػبصي اػيذ، ثب اػرلبدُ اص هحلَل ػَد  ؿؼرـَ ثب آة هوطش ٍ خٌثی

دٍثبسُ ثِ هذت ًين ػبػت خَؿبًذُ ؿذ ٍ ثؼذ اص ؿؼرـَ ثب آة 

ثب اػرلبدُ اص  هوطش ٍ خـي ًشدى ًوًَِ ٍ تَصيي، دسكذ كيجش

تلبٍت ٍصًی ثب ًوًَِ هـخق گشديذ. ثؼذ اص ػَصاًذى ًوًَِ دس 

گشاد ٍ تْيِ خبًؼرش، ًلؼين هَخَد دس خبًؼرش    دسخِ ػبًری 550

ثِ سٍؽ تيرشاػيَى ٍ  كؼلش آى ثب اػرلبدُ اص سٍؽ ًَسػٌدی تؼييي 

ؿذًذ. اًشطي هبثل هربثَليؼن تلبلِ ليوَتشؽ ثش اػبع ًربيح اسايِ 

( ثشاي تلبلِ هشًجبت 1384صادُ،  ػط)سٍؿٌی ٍ هؼيٌیؿذُ تَ

 (.1ثشآٍسد گشديذ)خذٍل 

 

–جذٍل   تزكيبات ضيويايي تفالِ ليوَتزش هَرد استفادُ در آسهايص)درغذ(  1

 گيشي گشديذ. آٍسي دسكذ هبدُ خـي ٍ پشٍتئيي خبم اًذاصُ *ثؼذ اص ػول

 

UFFDAًَيؼی    خيشُ  ( ٍ ثب اػرلبدُ اص ثشًبه1994ِ) NRCّبي هَاد هـزي  ّبي هخرلق آصهبيـی ثشاػبع تَكيِ ّبي ؿزايی ثشاي گشٍُ خيشُ
1 

 (.2اًشطي هبثل هربثَليؼن ٍ پشٍتئيي خبم يٌؼبى، تٌظين گشديذًذ)خذٍل گزاس ثب ػطَح    ّبي تخن ثشاي هشؽ

 

 

 

 

 

 

                                          
1
- User friendly feed formulation done again  

 كؼلش ًل ًلؼين اليبف خبم پشٍتئيي خبم(kcal/kg)اًشطي هبثل هربثَليؼن  هبدُ خـي
*89/86 1550 22/8 3/28 61/0 33/0 

33/58 - 45/9 - - - 

34/59 - 31/12 - - - 
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 ّاي غذايي هَرد استفادُ در آسهايص جيزُ -2جذٍل 

آٍسي ؿذُ  تلبلِ ليوَي ػولتلبلِ ليوَي هؼوَلؿبّذهبدُ خَساًی )%(

دسكذ اٍسُ 5/0ثب 

 تلبلِ ليوَي

دسكذ اٍسُ 1آٍسي ؿذُ ثب  ػول 

00/5500/5500/55 00/55رست

 87/7 88/6 02/6 65/11گٌذم

 13/19 04/20 82/20 17/20ػَيب ًٌدبلِ

 04/4 14/4 23/4 26/3 رشثی

00/400/4 00/4 0 تلبلِ ليوَ

 45/7 44/7 46/7 40/7كذف  پَػرِ

63/164/166/1 70/1پَدس اػرخَاى

 31/0 31/0 31/0 30/0ًوي طؼبم

 25/0 25/0 25/0 25/0ٍيربهيٌی1هٌول 

 25/0 25/0 25/0 25/0هؼذًی2هٌول 

02/003/003/004/0 هريًَيي -دي ال

 هَاد هـزي ترهيي ؿذُ  هحبػجِ

 (تَهبى) هيوت ّش ًيلَگشم

)ًيلًَبلشي ثش  اًشطي هبثل هربثَليؼن

ًيلَگشم(

863 871 861850

2900290029002900

50/1450/1450/1450/14)%( پشٍتئيي خبم

40/340/340/340/3ًلؼين )%(

33/033/033/033/0)%( دس دػرشع كؼلش

 91/3 91/3 91/3 46/2 كيجش )%(

 16/0 16/0 16/0 16/0 ػذين )%(

74/074/074/074/0ليضيي )%(

27/027/027/027/0هريًَيي )%(

54/055/055/055/0 ي )%(يهريًَيي + ػيؼرئ

19/019/019/019/0)%(تشيپرَكبى 
گشم  هيلی E ،2200الوللی ٍيربهيي    ٍاحذ ثيي D3 ،11000الوللی ٍيربهيي    ٍاحذ ثيي A ،500000/2الوللی ٍيربهيي    ٍاحذ ثيي 000/500/8ّش ًيلَگشم اص هٌول ٍيربهيٌی داساي  -1

گشم ٍيربهيي  هيلی B6،110گشم ٍيربهيي  هيلی B5 ،2464گشم ٍيربهيي  هيلی B3 ،34650ي گشم ٍيربهي هيلی B2 ،7840گشم ٍيربهيي  هيلی B1 ،4000 يگشم ٍيربهي هيلی K3 ،1477ٍيربهيي 

B9 ،10 گشم ٍيربهيي هيلی B12 ،000/400 ثبؿذ. گشم ًَليي ًلشايذ هی هيلی

گشم  هيلی    200گشم يذ ٍ  هيلی 867گشم هغ،  هيلی 000/6گشم سٍي،  هيلی 675/64گشم آّي،  هيلی 000/75گشم هٌگٌض،  هيلی 400/74هؼذًی داساي  هَاد ّش ًيلَگشم اص هٌول -2

 ثبؿذ. ػلٌيَم هی
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خَساى هلشكی ٍ هووذاس تَليوذ ثوِ كوَست ّلرگوی ٍ ثوب تؼيويي        

سٍصهشؽ ثب دس ًظش گشكري تللبت سٍصاًِ هحبػجِ گشديذُ ٍ ثش اػبع 

هوشؽ هحبػوجِ   اي تخون   تَليوذ توَدُ    ّب، هشؽ دسكذ تَليذ ٍ ٍصى تخن

ؿذُ ٍ ثب دس ًظش گشكري هووذاس خوَساى هلوشكی،  وشيت تجوذيل   

ؿزايی تؼييي گشديذ. ثوب  وشة ًووَدى  وشيت تجوذيل ؿوزايی دس   

ّوب،   ّبي هخرلق ثِ هيووت ّوش ًيلوَگشم خوَساى آى گوشٍُ    گشٍُ

دػت آهذُ ِهشؽ تَليذي ث خَساى ثِ اصاي ّش ًيلَگشم تخن ِّضيٌ

 ٍ دس تدضيِ ٍاسيبًغ ًربيح هَسد اػرلبدُ هشاس گشكت. 

ِ   ػوذد تخون    3دس پبيبى آصهبيؾ، تؼوذاد     طوَس هوشؽ اص ّوش تٌوشاس ثو

اًرخوبة ٍ ثؼوذ اص توَصيي، ؿوبخق سًوه صسدُ هـوخق    یتلبدك

اػورلبدُ    2گشديذ. ثشاي هـوخق ًوشدى سًوه صسدُ اص ٍاحوذ سؽ   

هخرلوق ًوِ ثوِ    اي ثب ًَاسّوبي سًگوی    ؿذ. دس ايي سٍؽ اص كلحِ

ّوب ًيوض ا وبكِ   ّب، ًووشات اخرلبكوی ثوِ آى    تشتيت ثب اكضايؾ سًه

ّبي  ّب دس گشٍُ هشؽ تخن 3ؿذ، اػرلبدُ گشديذ. ٍ ثؼذاً ٍاحذ ّبٍ هی

گيشي ٍاحذ ّبٍ اص كشهَل صيش    ؿذ. ثشاي اًذاصُگيشي      اًذاصُ هخرلق

  .(1373)كشخَي ٍ ّوٌبساى، اػرلبدُ ؿذ

(37/0w 7/1- 57/7  +H )Log100 ٍٍاحذ ّب ; 

ؿليع ثش حؼوت     ػجبست اػت اص استلبع ػليذُ Hًِ دس ايي كشهَل 

هوشؽ ثوش حؼوت گوشم. ثوشاي   ثشاثش اػت ثب ٍصى تخون    Wهرش ٍ  هيلی

ػوٌح اػوربًذاسد   ؿليع اص دػورگبُ استلوبع    ُگيشي استلبع ػليذ   اًذاصُ

اػرلبدُ ؿذ. 

ِ    هشؽ   تخن ِ هحرَيبت پَػر   48ِ هوذت   ّوب ثو   ّوب تويوض ؿوذُ ٍ پَػور

ؿذًذ. ثؼذ اص  بم ًگْذاسي هیتػبػت ثشاي خـي ؿذى دس دهبي ا

گوشم    01/0ّب ثب تشاصٍي ديديروبلی ثوب دهوت   خـي ؿذى، ٍصى آى

ّوب ثوب اػورلبدُ اص   هوشؽ   تخون    ِگيوشي گشديوذ.  وخبهت پَػور      اًذاصُ

هوشؽ ٍ      هرش دس ٍػط تخن   هيلی 001/0سيضػٌح ػبخت آلوبى ثب دهت 

ّوب ثوِ ػٌوَاى   گيوشي ٍ هؼوذل آى   رِ اًوذاصُ   دس ػِ ًوطِ اص ٍػط پَػ

ػوذد    3 خبهت ًْبيی پَػرِ دس ًظش گشكرِ ؿذ. ايي ًبس ثوشاي ّوش   

ّوب ثوِ ػٌوَاى  وخبهت ًْوبيی   هشؽ اًدوبم ؿوذُ ٍ هيوبًگيي آى    تخن

هشؽ ثشاي ّش يي اص ٍاحذّبي آصهبيـی دس ًظش گشكروِ    تخنِ پَػر

 . (1373)كشخَي ٍ ّوٌبساى، ؿذ هی

                                          
2
. Roch Unit  

3
.Haugh Unit  

آصهبيؾ اص ّش ٍاحذ آصهبيـی تؼذاد دٍ هطؼِ هشؽ  ُ دس پبيبى دٍس

گيشي  ّب خَى ثِ كَست تلبدكی اًرخبة ؿذُ ٍ اص ٍسيذ ثبلی آى

آصهبيؾ ًِ يٌی حبٍي  ِثِ ػول آهذُ ٍ خَى حبكلِ دس دٍ لَل

ٍ ًؼجت  خْت تؼييي دسكذ ،ثَد  ذاًؼوبد EDTA ُ هبد

  ّبي هشهض، ّوبتًَشيت، ّوَگلَثيي، گلجَلّبي خًَی) ػلَل

ٍ ًؼجت ّرشٍكيل ثِ   ّرشٍكيل، لٌلَػيت  ّبي ػليذ، لجَلگ

گيشي  ٍ ديگشي ثشاي اخز ػشم ثِ هٌظَس اًذاصُلٌلَػيت( 

گليؼشيذ، ًلؼرشٍل، آلجَهيي، پشٍتئيي    )تشيپبساهرشّبي ثيَؿيويبيی

ّبي  كشاػٌدِ آًبليض .خَى سيخرِ ؿذ( اػيذ اٍسيي ٍ HDLًل،   

ي آصهبيـگبّی تْيِ ؿذُ اص ّب ثيَؿيويبيی خَى ثب اػرلبدُ اص ًيت

ٍ آصهبيـگبّی  اػربًذاسدّبي  سٍؽِ   ثش پبي ؿشًت پبسع آصهَى ٍ

اًدبم ( ػبخت آهشيٌب 300-تَػط دػرگبُ اتَآًب يضس )آليؼَى

آهيضي ٍ تلشين    ّبي خًَی اص طشين سًه . تؼييي ػلَلگشديذ

ػلَلی ٍ ؿوبسؽ رـوی دس صيش هيٌشٍػٌَح ًَسي اًدبم 

 گشديذ. 

 SAS ّبي حبكولِ ثوب اػورلبدُ اص ًوشم اكوضاس آهوبسي    دادُ ،دس پبيبى

 ِ ٍ ثوووشاي هوبيؼووو ٌوووذهوووَسد تدضيوووِ ٍ تحليووول هوووشاس گشكر 12/9  ًؼوووخِ

ِ   تلبٍت ثيي هيوبًگيي    دس ػوطح    اي داًٌوي ّوب اص آصهوَى رٌوذ داهٌو

  .اػرلبدُ ؿذ( 1373صادُ ٍ هوذم،  دسكذ)ٍلی 5احروبل 

 .ثبؿذ هی كَست صيشطشح ثِ هذل سيب ی 

Yij = µ + Ti + εij  

 ًِ دس كشهَل كَم:

  Yij =دس آصهبيؾ اتهوذاس ػذدي ّش يي اص هـبّذµ ،  

خطبي  اگش = εijؿزايی،  اگش خيشُ =  Ti،هيبًگيي خوؼيت=

 آصهبيؾ دس ًظش گشكرِ ؿذُ اػت.

 

 ًتايج    

آٍسي ؿذُ داساي اگشات هؼٌی    ٍ ػول اػرلبدُ اص تلبلِ ليوَ هؼوَل

ّش  (.P<05/0، 3گزاس ثَد)خذٍل  ّبي تخن داسي ثش ػولٌشد هشؽ

دسكذ تلبلِ ليوَي هؼوَل ًيض دس هوبيؼِ ثب ؿبّذ  4رٌذ اػرلبدُ اص 

ّب ؿذ، ليٌي ثْرشيي ًريدِ  گزاسي هشؽ هَخت ثْجَد ػولٌشد تخن

دسكذ 5/0ثب آٍسي ؿذُ    دسكذ تلبلِ ليوَي ػول 4ثب اػرلبدُ اص 
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آٍسي    دسكذ تلبلِ ليوَي ػول 4اٍسُ ثِ دػت آهذ. اػرلبدُ اص  

هشؽ ٍ خَساى  دسكذ اٍسُ هَخت ًبّؾ ٍصى تَدُ تخن 1ؿذُ ثب 

هلشكی ٍ اكضايؾ  شيت تجذيل ؿزايی ٍ ّضيٌِ خَساى ثِ اصاي 

دسكذ تلبلِ ليوَي  4هشؽ تَليذي ًؼجت ثِ تيوبس    ّش ًيلَگشم تخن

 دسكذ اٍسُ ؿذ. 5/0آٍسي ؿذُ ثب    ػول

 

 ّفتگي 46تا  35گذار در سي  ّاي تخن آٍري ضذُ بز عولكزد هزغ   اثزات تفالِ ليوَ هعوَل ٍ عول -3جذٍل 

 دسكذ تلبلِ ليوَ دس خيشُ

ٍصى      

 هشؽ تخن 

 )گشم(

 دسكذ تَليذ

 هشؽ تخن 

ٍصى تَدُ 

 هشؽ تخن

 )گشم/هشؽ/سٍص(

خَساى 

 هلشكی

 )گشم(

  شيت تجذيل

 ؿزايی
 

هيوت ّش ًيلَگشم      

 هشؽ تَليذي تخن

 )تَهبى(

 c98/60 c41/68 c72/41 b68/110 a65/2 a07/2284 ؿبّذ

 b64/61 b34/73 b20/45 a04/111 b46/2 b85/2136 آٍسي(  دسكذ)ثذٍى ػول 4

 a32/62 a34/77 a18/48 a19/111 c31/2 c04/1986 دسكذ اٍسُ( 5/0آٍسي ثب  دسكذ)ػول 4

 دسكذ)ػول  4

 

 a31/62 a27/74 b26/46 b61/110 b39/2 c67/2038 دسكذ اٍسُ( 1آٍسي ثب  

 82/20 02/0 1/0 44/0 68/0 07/0 خطبي هيبًگيي اػربًذاسد
P Value0001/0 0001/0 0001/0 0085/0 0001/0 0001/0 

a-c    داس داسًذ آهبسي اخرالف هؼٌی: دس ّش ػرَى اػذاد داساي حشٍف هرلبٍت اص لحبظ(05/0>P.) 

 

آٍسي ؿذُ داساي اگشات    اػرلبدُ اص تلبلِ ليوَ هؼوَل ٍ ػول

گزاس  ّبي تخن هشؽ دس هشؽ   داسي ثش كلبت ًيلی تخن   هؼٌی

ّب ثب تشيي ؿبخق سًه صسدُ،  هشؽ (.P<05/0، 4ثَد)خذٍل 

 4ثيـرشيي هوبديش پَػرِ ٍ صسدُ ٍ ثْرشيي ٍاحذ ّبٍ سا ثب اػرلبدُ اص 

دسكذ اٍسُ ثِ دػت  5/0آٍسي ؿذُ ثب    دسكذ تلبلِ ليوَي ػول

 1آٍسي ؿذُ ثب    دسكذ تلبلِ ليوَي ػول 4آٍسدًذ. اػرلبدُ اص 

دسكذ  5/0آٍسي ؿذُ ثب    دسكذ اٍسُ دس هوبيؼِ ثب تلبلِ ليوَي ػول

 .هشؽ داؿت   اٍسُ اگشات ػَيی ثش كلبت ًيلی تخن

 

 ّفتگي 46تا  35گذار در سي  ّاي تخن هزغ در هزغ   آٍري ضذُ بز غفات كيفي تخن   اثزات تفالِ ليوَ هعوَل ٍ عول -4جذٍل 

سًه صسدُ دسكذ تلبلِ ليوَ دس خيشُ
 ٍصى پَػرِ

)گشم(

 ٍصى ػليذُ

)گشم(

ٍصى صسدُ 

)گشم(
ٍاحذ ّبٍ

  خبهت پَػرِ

هرش( )هيلی

 b11/2 c94/5 b94/37 b79/16 b14/73 379/0 ؿبّذ

 a00/3 ab48/6 a11/41 a22/18 a52/74 368/0 آٍسي( دسكذ)ثذٍى ػول 4

 a33/3 a52/6 ab52/40 a31/18 a41/74 376/0 دسكذ اٍسُ( 5/0آٍسي ثب  دسكذ)ػول 4

 دسكذ)ػول  4

 

 

 ab67/2 bc13/6 ab13/39 a15/18 ab89/73 379/0 دسكذ اٍسُ( 1آٍسي ثب  

 004/0 249/0 170/0 821/0 110/0 222/0 خطبي هيبًگيي اػربًذاسد
P Value 0241/0 0157/0 0956/0 0006/0 0158/0 843/0 

      a-c   داس داسًذ : دس ّش ػرَى اػذاد داساي حشٍف هرلبٍت اص لحبظ آهبسي اخرالف هؼٌی(05/0>P.) 
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 (.0P</5، 5گزاس ًذاؿت)خذٍل  ّبي تخن ّبي ثيَؿيويبيی خَى هشؽ داسي ثش كشاػٌدِ آٍسي ؿذُ اگشات هؼٌی   ليوَي هؼوَل ٍ ػولاػرلبدُ اص تلبلِ 

 

 ّفتگي 46تا  35گذار در سي  ّاي تخن ّاي بيَضيويايي خَى هزغ آٍري ضذُ بز فزاسٌجِ   اثزات تفالِ ليوَ هعوَل ٍ عول -5جذٍل 

 گليؼشيذ تشي دسكذ تلبلِ ليوَ دس خيشُ

گشم ثش  )هيلی

ليرش( دػی

 ًلؼرشٍل

گشم ثش  )هيلی

ليرش( دػی

 آلجَهيي

گشم ثش  )

ليرش( دػی

 پشٍتئيي ًل

گشم ثش  )

ليرش( دػی

 اػيذاٍسيي

گشم ثش  )

ليرش( دػی

HDL 
گشم ثش  )

 ليرش( دػی

 36/15 13/4 85/5 83/2 70/162 32/1054 ؿبّذ

 47/7 06/5 42/6 01/3 82/150 00/1507 آٍسي(  دسكذ)ثذٍى ػول 4

 32/8 29/6 24/7 16/3 03/230 21/1751 دسكذ اٍسُ( 5/0آٍسي ثب   دسكذ)ػول 4

 04/15 44/5 26/5 52/2 10/156 92/789 دسكذ اٍسُ( 1آٍسي ثب   دسكذ)ػول  4

 305/6 859/1 515/0 152/0 230/36 284/325 خطبي هيبًگيي اػربًذاسد
P Value 2289/0 4232/0 0794/0 1182/0 8720/0 7235/0 

a-c   داس داسًذ : دس ّش ػرَى اػذاد داساي حشٍف هرلبٍت اص لحبظ آهبسي اخرالف هؼٌی(05/0>P.) 

 

 (.< 05/0P، 6خذٍل )گزاس ًذاؿت ّبي تخن ّبي ايوٌی خَى هشؽ داسي ثش ػلَل آٍسي ؿذُ اگشات هؼٌی   اػرلبدُ اص تلبلِ ليوَي هؼوَل ٍ ػول

 

 ّفتگي 46تا  35گذار در سي  ّاي تخن ّاي ايوٌي خَى هزغ آٍري ضذُ بز سلَل   ليوَ هعوَل ٍ عولاثزات تفالِ  -6جذٍل 

 ّوبتًَشيت دسكذ تلبلِ ليوَ دس خيشُ

)دسكذ(

 ّوَگلَثيي

)دسكذ( 

 ّرشٍكيل

)دسكذ(

 لٌلَػيت

)دسكذ(

 ًؼجت

ّرشٍكيل ثِ لٌلَػيت

 199/0 67/83 34/16 570/10 00/32 ؿبّذ

 243/0 67/79 34/19 84/9 67/29 آٍسي(  ػولدسكذ)ثذٍى  4

 209/0 34/83 00/17 50/10 00/33 دسكذ اٍسُ( 5/0آٍسي ثب   دسكذ)ػول 4

 230/0 00/81 00/18 54/9 67/28 دسكذ اٍسُ( 1آٍسي ثب   دسكذ)ػول  4

 041/0 240/3 064/3 338/0 598/1 خطبي هيبًگيي اػربًذاسد
P Value 2687/0 1601/0 9060/0 8370/0 8945/0 

 

 بحث    

ثْجَد ػولٌشد ثب اػرلبدُ اص تلبلِ ليوَ ثِ دليل ٍخَد هَاد هـزي ٍ 

  ثبؿذ. كالًٍَييذّب اص خولِ هَاد   هَاد گبًَي دس آى هی

 ذاًؼيذاػيًَی هَخَد دس تلبلِ ليوَ ّؼرٌذ ًِ ثب خلَگيشي اص 

ّب اص  ثذى هَخت اػرلبدُ ثْيٌِ هشؽ ٍهَع اًؼيذاػيَى دس خيشُ ٍ

ّبي  اًذ. گضاسؽ   هَاد هـزي خيشُ ؿذُ ٍ ثبػث ثْجَد ػولٌشد ؿذُ

دٌّذ اػرلبدُ اص تلبلِ هشًجبت دس    هرؼذدي ٍخَد داسًذ ًِ ًـبى هی

ٍ  ّب سا اكضايؾ دّذ(Chaudryتَاًذ ػولٌشد آى خيشُ طيَس هی

ٍ ّوٌبساى،   Nazic ;2010ٍ ّوٌبساى،  Agu ;2004ّوٌبساى، 

2010; Nobakht ،2013 ثْجَد ػولٌشد هـبّذُ ؿذُ دس ايي .)

آصهبيؾ ثب اػرلبدُ اص تلبلِ ليوَ هطبثن گضاسؽ هجلی 

آٍسي تلبلِ ليوَ ثب اٍسُ    (. احروب ً ػول2013، ثبؿذ)Nobakht   هی

اي هَخَد دس    هَخت ًبّؾ هذست ثبصداسًذگی هَاد  ذتـزيِ

ّب اص دػرگبُ ـزي ٍ خزة آىآى ؿذُ ٍ ثب آصاد ؿذى هَاد ه

Udedibie)ّوٌبساى،  گَاسؽ، ػولٌشد ثْجَد يبكرِ اػت دّذ ٍ

160



 

1994; Akinmutimi ،2000ٍ ّوٌبساى; Medugu  ٍ

آٍسي لَثيبي حبٍي تبًي ثب  ثب اٍسُ هَخت  (. ػول2012ّوٌبساى، 

ًبّؾ تبًي ٍ اكضايؾ هبثليت ّضن هَاد هـزي اص خولِ دسكذ 

هبثل هربثَليؼن لَثيب ؿذُ ٍ اػرلبدُ اص رٌيي پشٍتئيي خبم ٍ اًشطي 

ّبي گَؿری اگشات هٌلی ثش  دسكذ خيشُ خَخِ 20لَثيبيی تب 

 (. 1994ٍ ّوٌبساى، ّب ًذاسد(Udedibie ػولٌشد خَخِ

تلبلِ ليوَ داساي ًبسٍتٌَييذّب ثَدُ لزا اػرلبدُ اص آى هَخت 

بلِ اكضايؾ ؿبخق سًه صسدُ ؿذُ اػت. ّوچٌيي ثب اػرلبدُ اص تل

ليوَ ٍصى پَػرِ، ٍصى ػليذُ، ٍصى صسدُ ٍ ٍاحذ ّبٍ ًؼجت ثِ خيشُ 

ؿبّذ ثْجَد يبكرِ اػت. دس كَستی ًِ اػرلبدُ اص تلبلِ ليوَي 

دسكذ اٍسُ ًؼجت ثِ گشٍُ حبٍي تلبلِ ليوَي  1آٍسي ؿذُ ثب    ػول

دسكذ اٍسُ، هَخت ًبّؾ ٍصى پَػرِ  5/0آٍسي ؿذُ ثب  ػول

صى پَػرِ، ٍصى ػليذُ ٍ ٍصى صسدُ ٍ هشؽ ؿذُ اػت. اكضايؾ ٍ تخن

تَاًذ ًبؿی اص اكضايؾ ّضن    ًيض ٍاحذ ّبٍ ثب اػرلبدُ اص تلبلِ ليوَ هی

هشؽ  ّب ثِ تخنّبي ؿزايی ٍ اًروبل آى ٍ خزة هَاد هـزي خيشُ

ثبؿذ. تلبلِ ليوَ ػالٍُ ثش داسا ثَدى هَاد هـزي  شٍسي، حبٍي 

ًِ ايي تشًيجبت ثب  اًؼيذاًی ًظيش كالًٍَييذّب ثَدُ   هَاد آًری

هحبكظت هَاد هـزي اص اًؼيذ ؿذى، هَخت اكضايؾ ّضن ٍ 

اًذ.    هشؽ ؿذُ ّب ٍ دس ًريدِ ثْجَد كلبت ًيلی تخنخزة آى

ّوچٌيي تلبلِ ليوَ داساي هبّيت اػيذي ثَدُ ٍ اػرلبدُ اص آى 

دػرگبُ گَاسؽ ثِ ػٌَاى اػيذي ًٌٌذُ    pHاحروب ً ثب ًبّؾ

ّب سا اكضايؾ    ػول ًوَدُ ٍ لزا ًبسآيی اػرلبدُ اص هَاد هـزي خيشُ

هشؽ ثب اػرلبدُ اص تلبلِ  دادُ اػت. اكضايؾ ؿبخق سًه صسدُ تخن

، Nobakhtليوَ ثب گضاسؽ هَخَد دس ايي صهيٌِ هطبثوت داسد)

آصهبيؾ هضثَس (. دس كَستی ًِ اػرلبدُ اص تلبلِ ليوَ دس 2013

هشؽ ًذاؿرِ اػت. ثْجَد كلبت  اگشاتی ثش ػبيش كلبت ًيلی تخن

دسكذ اٍسُ ّن  5/0آٍسي تلبلِ ليوَ ثب    هشؽ ثب ػول   ًيلی تخن

آٍسي دس ًبّؾ تبًي خيشُ ٍ    احروب ً ًبؿی اص اگشات هثجت ػول

اكضايؾ اػرلبدُ اص هَاد هـزي آى ثبؿذ. ًبّؾ ٍصى پَػرِ دس 

دسكذ اٍسُ، ؿبيذ  1آٍسي ؿذُ ثب    ليوَي ػول تيوبس حبٍي تلبلِ

دسكذ اٍسُ ثبؿذ  1آٍسي ؿذُ ثب    ًبؿی اص اگش هليبيی ثَدى خيشُ ػول

ًِ اگشات ػَيی ثش خزة ًلؼين اص سٍدُ ٍ دس ًريدِ سػَة آى دس 

هشؽ داؿرِ اػت. گضاسؽ ؿذُ اػت ًِ ثيـرشيي خزة ًلؼين    تخن

ٍ ّوٌبساى،  گيشد)كشخَي اػيذي كَست هی  pHاص سٍدُ دس

1373 .) 

آٍسي  اػرلبدُ اص تلبلِ ليوَي هؼوَل ٍ ػول 6ٍ  5هطبثن خذاٍل 

ّبي  داسي ثش كشاػٌدِ   ؿذُ ثب ػطَح هخرلق اٍسُ اگشات هؼٌی

ّب ًذاؿرِ اػت ًِ ثب  ّبي ايوٌی خَى هشؽ ثيَؿيويبيی ٍ ػلَل

 2010;ٍ ّوٌبساى،  Nazic ;1392اهيشي، (ّبي اسايِ ؿذُ گضاسؽ

Nobakht ،2013 هطبثوت ًذاسد. طجن ايي گضاسؿبت، اػرلبدُ اص )

ّبي ثب داًؼيرِ  تلبلِ هشًجبت هَخت ًبّؾ ػطَح ليپَپشٍتئيي

ّبي  گشدد، دس كَستی ًِ ثش ػلَل   گليؼشيذ خَى هی   پبييي ٍ تشي

ٍ  ترگيش اػت. دسحبلی ًِ دس گضاسؿی ديگش(Ojabo   خَى ثی

( اػرلبدُ اص تلبلِ خـي ؿذُ پشتوبل دس خيشُ 2012ّوٌبساى، 

ّب  ّبي خًَی خشگَؽ داسي ثش كشاػٌدِ ّب اگشات هؼٌی خشگَؽ

تَاًذ ًبؿی اص گًَِ طيَس، ػطح    ًذاؿرِ اػت. ػلت تلبٍت هی

 ّبي ؿزايی، ًَع تلبلِ هَسد اػرلبدُ ٍ ... ثبؿذ. تَليذ، تشًيت خيشُ

دسكذ  4گزاس اػرلبدُ اص  ّبي تخن هشؽ ؿَد ًِ دس   گيشي هی   ًريدِ

دسكذ اٍسُ دس هوبيؼِ ثب ػبيش  5/0آٍسي ؿذُ ثب    تلبلِ ليوَي ػول

ّبي  ًِ اگشات ػَيی ثش كشاػٌدِّبي آصهبيـی ثذٍى ايي گشٍُ

هَخت ثْجَد   ّبي ايوٌی خَى داؿرِ ثبؿذ، ثيَؿيويبيی ٍ ػلَل

 گشدد.    هشؽ ٍ ًبّؾ ّضيٌِ تَليذ هی ػولٌشد، كلبت ًيلی تخن
 

هٌابع    

(. اگشات ػطَح هخرلق تلبلِ ليوَي خـي ثش 1392اهيشي، ة )

ّبي  ّبي خًَی ثَهلوَى ػولٌشد، كلبت  ؿِ ٍ كشاػٌدِ

گَؿری. پبيبى ًبهِ ًبسؿٌبػی اسؿذ. داًـگبُ آصاد اػالهی 

 ٍاحذ هشاؿِ.

(. )تشخوِ(. تْيِ خَساى طيَس اص 1384صادُ، ُ. ) سٍؿٌی، ا. ٍ هؼيٌی

 .241هبًذُ. ربح اٍل. اًرـبسات آييظ. كلحِ  پغ

(. ساٌّوبي 1373ًلغ، ف. )   كشخَي، م.، ػيگبسٍدي، ت. ٍ ًيي

ًبهل پشٍسؽ طيَس )تشخوِ(. ربح دٍم. اًرـبسات ًَگش. 

 .150-266كلحِ 

(. گضاسؽ تَليذات هحلَ ت 1391هشًض آهبس ايشاى. )

 ًـبٍسصي.
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