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گله در واحدهاي صنعتي پرورش گاو شيري استان البرز يببررسي وضعيت مديريت ترک

چكيذُ       

رأط گاٍ ٍ گَعالِ اصيل تِ  847500ٍاحذ گاٍداري صٌؼتي ؽيزي تا هجوَع  7816در كؾَر تؼذاد  در حال حاضز

ٍاحذ گاٍداري صٌؼتي  227 تؼذاد اعتاى الثزسدر  ،الػات هَجَدطثق آخزيي اطّ. تاؽٌذت تَليذي هؾغَل هيفؼاليّ

ي هٌظَر هطالؼِتِ حاضز . پضٍّؼتاؽٌذت تَليذي هؾغَل هيرأط گاٍ ٍ گَعالِ تِ فؼاليّ 92600ؽيزي تا هجوَع 

ٍاحذ گاٍداري  43ّاي صٌؼتي اعتاى الثزس اجزا گزديذ. در ايي پضٍّؼ اطّالػات هزتَط تِ تزكية گلِّ در گاٍداري

ّا اخذ ٍ هَرد تزرعي قزار گزفت. ٍاحذ 1391اد دام كؾَر هزتَط تِ عال صٌؼتي ؽيزي تحت پَؽؼ هزكش اصالح ًض

 500رأط ٍ تيؾتز اس  500تا  300رأط،  300تا  200رأط، 200تا  100رأط،  100ّاي ظزفيتي هختلف )سيز تِ دعتِ

وًَِ( ٍاحذ ً 43درصذ اس ٍاحذّاي هَجَد در ّز طثقِ )در هجوَع  20صَرت تصادفيرأط( تقغين ؽذًذ. عپظ تِ

دعت آهذُ ّا هَرد تزرعي ٍ تجشيِ ٍ تحليل آهاري قزار گزفت. تز اعاط ًتايج تِاًتخاب ٍ اطّالػات ثثت ؽذُ اس آى

هاِّ(،  0-6آتغتي، تليغِ آتغتي، گَعالِ )آتغتي، تليغِ غيز ّاي دٍؽا، هادُ خؾک آتغتي، هادُ خؾک غيزًغثت دام
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 هقذهِ     

ٍاحذ  7816الػبت هَخَد دس کطَس تؼذاد طجق آخشيي اطّ

سأس گبٍ ٍ گَسبلِ  847500گبٍداسي غٌؼتي ضيشي ثب هدوَع 

 دس. (1381)تيوَسي ثبضٌذ ت تَليذي هطغَل هياغيل ثِ فؼبليّ

 تشکيت ثش هؤثش ػَاهل ٍ گلِّ تشکيت ثشسسي هٌظَس ثِ کِ تحقيقي

 گبٍداسي پٌح ثِ هشثَط اطالػبت يضد، پيشاهَى ّلطتبيي ّبي گلِّ

 دسغذ هيبًگيي. گشفت قشاس استفبدُ هَسد ٍ آٍسي خوغ يضد اطشاف

 ٍگبٍّبي ضيشدُ گبٍّبي ،(گلِّ کل ثِ ًسجت) داضتي هبدُ گبٍّبي

 هَسد ّبي گلِّ دس( داضتي هبدُ گبٍّبي کل ثِ ًسجت) خطك

 ّب گلِّ تشکيت اگشچِ. ثَد دسغذ 17 ٍ 83 ،8/35 تشتيت ثِ هطبلؼِ

. داضت ضذيذي ًَسبًبت هَاسد ثشخي دس ٍلي ثَد يكسبى تقشيجبً

 خطك ٍ ضيشدُ گبٍّبي داضتي، هبدُ گبٍّبي دسغذ کِ طَسي ثِ

 ثَد هتغيش دسغذ 44 تب 12 ٍ 85 تب 71 ،2/45 تب 3/28 ثيي تشتيت ثِ

 ثب يداهذاس ّش دس يکل طَس ثِ(. 1380 ّوكبساى ٍ صادُ اسوبػيل)

 ّش ياصا ثِ ييگضيخب سِيتل كي گَسبلِ، پشٍسش خَة تيٍضؼ

 ييگضيخب سِيتل 2/1 تب 1/1 يػبل بسيثس طيضشا دس. داسد ٍخَد گبٍ

 نيً ٍ سبل كي شيص ّبآى اص يويً کِ داسد ٍخَد گبٍ ّش ياصا ثِ

 كي دس يؼٌي(. 2009 هحوذي)داسًذ سيّ سبل كي يثبال گشيد

 سِيتل 600 نيداس اًتظبس خطك ٍ دٍضب دام سأس 1200 ثب يداهذاس

ّن. ثبضذ داضتِ ٍخَد سبلكي يثبال سِيتل 600 ٍ سبلكي شيص

 گبٍ هَلذ گلِّ دسغذ 18 تب 16 کِ نيداس اًتظبس ًشهبل طَسثِ ييچٌ

 تَسط کِ تحقيقي دس (.1998 ّوكبساى ٍ ساخش) ثبضذ خطك

 دس ضذ اًدبم اغفْبى ٍ خشاسبى تْشاى، استبى سِ دس تيوَسي

 گبٍ ٍاحذّب ايي دس. قشاسگشفت ثشسسي تحت ٍاحذ 572 هدوَع

 ثَد دادُ اختػبظ خَد ثِ سا سْن ثبالتشيي دسغذ 4/94 ثب ّلطتبيي
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According to the latest information there were 227 Dairy Farm with 92600 cows and calves 

in Alborz province. This survey was conducted to investigate the culling rate herd 

composition and culling reasons in Alborz dairy. Data were recorded from 43 unit industrial 

Dairy Farm with were covered by Animal breeding center. At the beginning, Dairy Farm 

Were classified to 5 categories (1-100, 100-200, 200-300, 300-500 and more than 500 per 

herd). Data were recorded by questioner method and recording some data from bank Farms. 

Samples from each category (20 percent of each category) selected randomly. On the basis 

of results, adult Dairy cows, pregnant and, Non pregnant, dairy cows, pregnant heifers and 

Non pregnant heifers calves (0-6, 6-8, 8-12 month old) and breeding bulls were 35.8, 9.9, 

3.6, 10.3, 10.2, 10.1, 6.7, 13, 0.4 percent of herd population. 

Key words: Alborz province, Capacity, Dairy cow 

340



 

 هقبم دس خوؼيّت کل اص دسغذ 6/3 ثب ّلطتبيي دٍسگ گبٍّبي ٍ

 دس گلِّ تشکيت هطبلؼِ ثشسسي دس(. 1381تيوَسي) داضتٌذ قشاس دٍّم

 گبٍ دسغذ گشفت غَست تيوَسي تَسط کِ هختلف ّبياستبى

 ًسجت هتَسط. ثَد گلِ دسغذ 41 حذٍد هتَسط طَس ثِ ثبلغ هبدُ

 استبى دس آى حذاکثش کِ دسغذ 5/19 ّبگلِّ دس هَخَد ّبيتليسِ

 5/16 ثب ًسجت کوتشيي اغفْبى استبى ٍ دسغذ 7/20 ثب تْشاى

 1/1 استبى سِ ّبيگلِّ دس داضتي ًش گبٍ سْن هتَسط. ثَد دسغذ

 ثب تْشاى استبى ٍ ثبالتشيي دسغذ 6/3 ثب خشاسبى استبى کِ دسغذ

 سْن هتَسط. داد اختػبظ خَد ثِ سا سْن کوتشيي دسغذ 4/0

 دس ًيض سبليك اص کوتش هبدُ ٍ ًش ّبيگَسبلِ ٍ پشٍاسي گَسبلِ

 است ثَدُ دسغذ 3/31 ٍ 9/6 تشتيتثِ استبى سِ کل

صادُ  ّن چٌيي دس تحقيق ديگشي کِ تَسط ٍلي(.1381تيوَسي)

، 17، تليس10ِ، خطك39اًدبم گشفت هيضاى گبٍّبي دٍضب 

ثِ (.1392دسغذ گضاسش ضذ)ٍلي صادُ 5ٍ گبٍ ًش  34گَسبلِ

 تشکيت کِ داسد ضشٍست ضذُ، رکش هطكالت ثِ تَخِ ثب طَسکلي

 حزف کبّص ساستبي دس الجشص استبى ضيشي گبٍّبي ِگلّ هٌبست

 . گشدد تؼييي ٍسيثْشُ افضايص ثْجَد ٍ ضيشي ّبيدام

 

 ّا رٍػ ٍ هَاد      

 ،1392 لغبيت 1391 ّبيسبل طي تحقيق ايي: پژٍّص اًدبم هحل

 تؼذاد اص. گشفت غَست الجشص استبى غٌؼتي ّبيگبٍداسي سطح دس

 ٍاحذ 43 تؼذاد سسيذُ، ثجت ثِ ضيشي گبٍ پشٍسش ٍاحذ 277

 تػبدفي غَستثِ( استبى ّبيگبٍداسي کل دسغذ 20 هؼبدل)

 گشٍُ 5 ثِ گلِّ تؼذاد ثشاسبس ّبگبٍداسي سپس. ضذًذ اًتخبة

 تب 200 سأسي، 200 تب 100 سأسي، 100 صيش ٍاحذّبي ضبهل( تيوبس)

 ثٌذيتقسين سأسي 500 اص ثبالتش ٍ سأسي 500 تب 300 سأسي، 300

 .ضذًذ

 95 تؼذاد ثِ ٍ غفحِ 15 دس  سئَاالت: ًبهِپشسص تٌظين -الف

 الجشص استبى ّبيًيبصهٌذي ثِ تَخِّ ثب  سئَاالت. ضذًذ طشاحي هَسد

 خْبدکطبٍسصي ٍصاست ضيش تَليذ ساّجشدي ثشًبهِ ثْجَد ساستبي دس

 گلِّ تشکيت غفبت. ضذ گشدآٍسي گلِّ تشکيت اطّالػبت ٍ ايدبد

 تليسِ آثستي، خطك گبٍ دٍضب، گبٍ هَلذ، گبٍ تؼذاد ثش هطتول

 ّطت تب ضص هبِّ، ضص تب غفش سٌي سدُ ثب ّبگَسبلِ آثستي،

 .ثَدًذ ًش گبٍ ًيض ٍ هبِّ دٍاصدُ تب ّطت هبِّ،

 ثِ هشاخؼِ ٍ داهذاساى اص هيذاًي تحقيقبت ثب: اطالػبت اخز -ة

ًشم دس ٍ آٍسيخوغ پبيِ اطاّلػبت کطَس، دام ًژاد اغالح هشکض

 سأس 19826 سٍي ثش تحقيق ايي. ضذًذ ثجت Excel افضاس

 اص هبثقي ٍ( کل دسغذ 6/93) ّلطتبيي ًژاد اص اغلت کِ گبٍضيشي

 .ضذ اًدبم ،(اغيل يب دٍسگ) ًژادّب سبيش

 

SAS (2005 ٍ )دست آهذُ ثب دس ًشم افضاس  آًبليض ًتبيح: ًتبيح ثِ-ج

تدضيِ ٍ تحليل ضذًذ. ثشاي هقبيسِ  GLMثب استفبدُ اص سٍيِ 

هذل  -اي داًكي استفبدُ ضذ.د ّب اص آصهَى چٌذ داهٌِ هيبًگيي

آهبسي طشح کبهال تػبدفي ثب تكشاسّبي ًبهسبٍي: 
Yij = µ + Tij + eij 

  Yij  ِتشکيت گل ; 

  Tij  ِّاثش گل ; 

 µ ِهيبًگيي خبهؼ ; 

 eij                   ثبقيوبًذُ خطب ; 

                        

 

 ًتايج      

ّاي هختلف ٍاحذّاي  ظزفيت ٍ تؼذاد دام در گزٍُ-1

 هَرد تزرعي

ّبي هختلف ظشفيتي تؼذاد  ّبي هَسد هطبلؼِ دس گشٍُ دس داهذاسي

ّب،تؼذاد دام، حذاقل ٍ حذاکثش تؼذاد دام ٍ هتَسط تؼذاد  داهذاسي

(. 1ثبضذ )خذٍل ّبي هختلف طجق خذٍل صيش هي دام دس ثيي گشٍُ
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 ّاي هختلف گلِّ گاٍّاي ؽيزي اعتاى الثزس ظزفيت ٍ تؼذاد دام در گزٍُ -1جذٍل 

 ّب ضبخع

 ّبي گشٍُ

 ظشفيتي )سأس(

 ّبي تؼذاد داهذاسي

 هَسد هطبلؼِ

 تؼذاد کل دام

 ّش گشٍُ دس 

 حذاقل تؼذاد

 دام دس ّش گلِّ 

 حذاکثش تؼذاد

 دام دس ّش گلِّ 

 هتَسط تؼذاد 

دام دس ّش گلِّ

 1گشٍُ 

 (100)کوتش اص 
8 455 25 98 8/56 

 2گشٍُ 

 (200تب  100)
7 987 100 194 141

 3گشٍُ 

 (300تب  200)
12 2804 200 280 6/233 

 4گشٍُ 

 (500تب  300)
5 1822 320 395 4/364

 5گشٍُ 

 (500)ثيطتش اص 
11 17278 500 1714 7/1570

ّبيي کِ داساي حشٍف  گشٍُ (. دس ّش ستَى<05/0Pثبضذ ) ّب هي داسي ثيي هيبًگيي ًطبًِ ػذم هؼٌي NSٍ   ثبضذ يه ّب يبًگييه يي( ث>05/0P) داسي يًطبًِ تفبٍت هؼٌ يف،ػالهت * دس ّش سد

 .ًذاسًذ داسي هؼٌي اختالف ّن ثب آهبسي ًظش اص(  …,a,bهطبثِ ّستٌذ)

 

 تزكية گلِّ-2

ّب  داسي ثيي گشٍُ اص ًظش تؼذاد گبٍ ضيشدُ )دٍضب( تفبٍت هؼٌي

دسغذتشکيت گلِّ سا  8/35(. دس هدوَع <05/0pٍخَد ًذاضت )

دسغذ گبٍ  6/3دسغذ گبٍ خطك آثستي ٍ  9/9دٍضب، گبٍّبي 

داد. اصًظش تؼذاد تليسِ تفبٍت  خطك غيشآثستي تطكيل هي

(. کِ دس هدوَع دس کل <05/0pّب ًجَد ) داسي ثيي گشٍُ هؼٌي

دسغذ  2/10آثستي ٍ  دسغذ تشکيت گلِّ سا تليسِ غيش 3/10ٍاحذّب 

سبس سيّ ثِ سِ ّب ًيض ثش ا داد. گَسبلِ سا تليسِ آثستي تطكيل هي

( تقسين ضذًذ کِ تفبٍت 8-12( هبِّ ٍ )6-8( هبِّ، )0-6گشٍُ )

(. دس هدوَع <05/0pّب ٍخَد ًذاضت ) داسي ثيي گشٍُ هؼٌي

دسغذ  7/6( هبِّ 0ٍ-6دسغذ گَسبلِ ) 1/10ٍاحذّب داساي 

دسغذ گبٍ ًش  4/0( ٍ 8-12دسغذ گَسبلِ) 13( ٍ 6-8گَسبلِ)

 (.2ثَدًذ)خذٍل 

 ّا در ٍاحذّاي هَرد تزرعي گلِّتزكية ًضادي -3

ّبي هَسد هطبلؼِ ضبهل ّلطتبيي  ًژاد گبٍّبي هَخَد دس داهذاسي

ّب(. اص ًظش ًژاد  ّبي آى ّلطتبيي ثَدًذ )سبيش ًژادّب يب آهيختِ ٍ غيش

( دس <05/0pّب ٍخَد داضت ) داسي ثيي گشٍُ ّب تفبٍت هؼٌي دام

دسغذ  7/93هدوَع دس کل ٍاحذّبي تحت هطبلؼِ گبٍ ّلطتبيي 

خَد  دسغذ اص کل خوؼيّت گلِّ سا ثِ 3/6ّب  اص خوؼيّت ٍ سبيش ًژاد

اختػبظ دادُ ثَدًذ. دس پژٍّص تيوَسي ًيض ًتبيح هطبثْي 

ٍ سبيش ًژادّب  4/94گضاسش ضذُ است ثِ طَسي کِ ًژاد ّلطتبيي

 (.1381تيوَسي ()3دسغذ گضاسش ضذُ است )خذٍل  6/5
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هقايغِ گاٍّاي دٍؽا در گزٍُ ّاي هختلف ظزفيتي  -4

 گلِ ّاي اعتاى الثزس تا تزكية اعتاًذارد گلِ 

هطبّذُ هي ضَد تشکيت گبٍ دٍضب  1-1ًوَداس  ّوبى گًَِ کِ دس

دس داهذاسي ّب ثِ ضكل صيش هي ثبضذ کِ ثب هقبيسِ آى ثب تشکيت 

استبًذاسد هالحظِ هي ضَد کِ ًتبيح هَسد اًتظبس ٍ تحقق يبفتِ ثِ 

، 6/36، 7/36، 6/31تشتيت دس گشٍُ ّبي هختلف ظشفيتي ثِ تشتيت 

اى استبًذاسد تشکيت دسغذ هي ثبضذ کِ ًسجت ثِ هيض 2/40ٍ 1/25

سأس ثيطتشيي ٍ گشٍُ ثبالتش اص  300-500دسغذ( گشٍُ  39گلِ )

 سأس کوتشيي اختالف سا ثب تشکيت استبًذاسد گلِ داسا ثَدًذ. 500

ّاي هختلف ظزفيتي هقايغِ گاٍّاي خؾک گزٍُ -5
 ّاي اعتاى الثزس تا تزكية اعتاًذارد گلِگلِ

ضَد تشکيت گبٍ خطك هيهطبّذُ  2-1گًَِ کِ دس ًوَداس ّوبى
ثبضذ کِ ثب هقبيسِ آى ثب تشکيت ّب ثِ ضكل صيش هيدس داهذاسي

ضَد کِ ًتبيح هَسد اًتظبس ٍ تحقق يبفتِ ثِ استبًذاسد هالحظِ هي
، 9/11، 4/16، 11ّبي هختلف ظشفيتي ثِ تشتيت تشتيت دس گشٍُ

دسغذ(  7ثبضذ کِ ًسجت ثِ هيضاى استبًذاسد )دسغذ هي 13ٍ  2/18
سأس ثيطتشيي  300-500سأس کوتشيي ٍ گشٍُ  100شٍُ صيش گ

 اختالف سا ثب تشکيت استبًذاسد گلِ داسا ثَدًذ.

 

 اعتاى الثزس يزيؽ يگلِّ گاٍّا يةتزك -2جذٍل 

 ّب )دسغذ( ضبخع

ّبي  گشٍُ

 ظشفيتي)سأس(

 گَسبلِ تليسِ هبدُگبٍ 

 ضيشدُ

 )دٍضب(

خطك 

 آثستي

 خطك

 آثستي غيش 

 غيش

 آثستي آثستي 
 هبِّ 6-0

 

8-6  

 هبِّ

 هبِّ 12-8

 
 گبٍ ًش

 گشٍُ يك

 (100)کوتش اص 
6/31 ab 8 3b 6/9 4/12 8/10 6/6 1/17 9/0 

 گشٍُ دٍ

 (200تب  100)
7/36 ab 2/12 2/4 b 3/9 5/10 5/7 2/5 8/10 6/0 

 گشٍُ سِ

 (300تب  200)
6/36 ab 4/9 5/2 bc 6/11 8/9 9 2/7 2/12 7/1 

 گشٍُ چْبس

 (500تب  300)
1/25 b 9/7 3/10 a2/13 6/10 9/7 8/5 4/18 8/0 

 گشٍُ پٌح

 (500)ثيطتش اص 
2/40 a 3/11 7/1 c 6/8 6/8 10 9/6 3/9 4/0 

 4/0 13 7/6 1/10 2/10 3/10 6/3 9/9 8/35 کل

 NS *NS NS NS NS NS NS* داسي سطح هؼٌي
ّبيي  (. دس ّش ستَى گشٍُ<05/0Pثبضذ ) ّب هي داسي ثيي هيبًگيي ًطبًِ ػذم هؼٌي ٍ  NS ثبضذ يه ّب يبًگييه يي( ث>05/0P) داسي يًطبًِ تفبٍت هؼٌ يف،ػالهت * دس ّش سد

 .ًذاسًذ داسي هؼٌي اختالف ّن ثب آهبسي ًظش اص(  …,a,bکِ داساي حشٍف هطبثِ ّستٌذ)
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 ّا در ٍاحذّاي هَرد تزرعي تزكية ًضادي گلِّ -3جذٍل 

 ّب )دسغذ( ضبخع

 سبيش ًژادّب ّلطتبيي ّبي ظشفيتي)سأس( گشٍُ

 گشٍُ يك

 (100اص )کوتش 
8/98 a 2/1 b 

 گشٍُ دٍ

 (200تب  100)
100a 0b 

 گشٍُ سِ

 (300تب  200)
3/90 a 7/9 b 

 گشٍُ چْبس

 (500تب  300)
76b 24a 

 گشٍُ پٌح

 (500)ثيطتش اص 
9/96 a 1/3 b 

7/93 کل  3/6  

 * * داسي سطح هؼٌي

ّبيي کِ داساي حشٍف  دس ّش ستَى گشٍُ (.<05/0Pثبضذ ) ّب هي داسي ثيي هيبًگيي ًطبًِ ػذم هؼٌي NSثبضذ ٍ  ّب هي ( ثيي هيبًگيي>05/0Pداسي ) ػالهت * دس ّش سديف، ًطبًِ تفبٍت هؼٌي

 داسي ًذاسًذ. ( اص ًظش آهبسي ثب ّن اختالف هؼٌي …,a,bهطبثِ ّستٌذ)

 
 
 

هقبيسِ گبٍّبي دٍضب دس گشٍُ ّبي هختلف ظشفيتي گلِ  -1-1ًوَداس

 ّبي استبى الجشص ثب تشکيت استبًذاسد گلِ

 

 
هقبيسِ گبٍّبي خطك گشٍُ ّبي هختلف ظشفيتي گلِ ّبي  -2-1ًوَداس

 استبى الجشص ثب تشکيت استبًذاسد گلِ

 
 

 

هقايغِ هيشاى تليغِ گزٍُ ّاي هختلف ظزفيتي گلِ  -6

 الثزس تا تزكية اعتاًذارد گلِّاي اعتاى 

ضَد تشکيت تليسِ دس هطبّذُ هي 3-1گًَِ کِ دس ًوَداس ّوبى

ثبضذ کِ ثب هقبيسِ آى ثب تشکيت ّب ثِ ضكل صيش هيداهذاسي

-ضَد کِ ًتبيح هَسد اًتظبس ٍ تحقق يبفتِ ثِاستبًذاسد هالحظِ هي

 ،4/21، 8/19، 22ّبي هختلف ظشفيتي ثِ تشتيت تشتيت دس گشٍُ

هيضاى استبًذاسد ثبضذ کِ ًسجت ثِدسغذ هي 2/17ٍ  8/23

 500سأس ثيطتشيي ٍ گشٍُ ثبالتش اص  300-500دسغذ( گشٍُ 16)

 سأس کوتشيي اختالف سا ثب تشکيت استبًذاسد گلِ داسا ثَدًذ.

11 
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هقبيسِ هيضاى تليسِ گشٍُ ّبي هختلف ظشفيتي گلِ ّبي استبى  -3-1ًوَداس

 گلِ الجشص ثب تشکيت استبًذاسد

 

ّاي هختلف ظزفيتي هقايغِ هيشاى گَعالِ گزٍُ -7

 ّاي اعتاى الثزس تا تزكية اعتاًذارد گلِگلِ

ضَد تشکيت گَسبلِ دس هطبّذُ هي 4-1گًَِ کِ دس ًوَداس ّوبى

ثبضذ کِ ثب هقبيسِ آى ثب تشکيت ّب ثِ ضكل صيش هيداهذاسي

تحقق يبفتِ ثِ ضَد کِ ًتبيح هَسد اًتظبس ٍ استبًذاسد هالحظِ هي

، 4/28، 5/23، 4/34ّبي هختلف ظشفيتي ثِ تشتيت تشتيت دس گشٍُ

ثبضذ کِ ًسجت ثِ هيضاى استبًذاسد دسغذ هي 2/26ٍ  1/32

سأس ثيطتشيي ٍ گشٍُ کوتش اص  100-200دسغذ( گشٍُ صيش 36)

 سأس کوتشيي اختالف سا ثب تشکيت استبًذاسد گلِ داسا ثَدًذ. 100

 

 
ِ هيضاى گَسبلِ گشٍُ ّبي هختلف ظشفيتي گلِ ّبي استبى هقبيس-4-1ًوَداس

 الجشص ثب تشکيت استبًذاسد گلِ

 

 

ّاي هختلف ظزفيتي گلِ-هقايغِ هيشاى گاٍ ًز گزٍُ -8

 ّاي اعتاى الثزس تا تزكية اعتاًذارد گلِ

ضَد تشکيت گبٍ ًش دس هطبّذُ هي 5-1گًَِ کِ دس ًوَداس ّوبى

کِ ثب هقبيسِ آى ثب تشکيت  ثبضذّب ثِ ضكل صيش هيداهذاسي

-ضَد کِ ًتبيح هَسد اًتظبس ٍ تحقق يبفتِ ثِاستبًذاسد هالحظِ هي

 8/0، 7/1، 6/0، 9/0ّبي هختلف ظشفيتي ثِ تشتيت تشتيت دس گشٍُ

دسغذ( گشٍُ 2ثبضذ کِ ًسجت ثِ هيضاى استبًذاسد )دسغذ هي 4/0ٍ 

 سأس ثيطتشيي  500سأس کوتشيي ٍ گشٍُ ثبالتش اص 300-200

 اختالف سا ثب تشکيت استبًذاسد گلِ داسا ثَدًذ.

 

 
ّبي استبى ّبي هختلف ظشفيتي گلِهقبيسِ هيضاى گبٍ ًش گشٍُ-5-1ًوَداس

 الجشص ثب تشکيت استبًذاسد گلِ

 

 

ٍ  ّاي چٌذ اعتاى كؾَرّاي دٍؽا در گلِهيشاى دام -9

 گلِ هقايغِ آى تا تزكية اعتاًذارد
ضَد تشکيت گلِ اص ًظش  هطبّذُ هي 6-1گًَِ کِ دس ًوَداس ّوبى

ّبي دٍضب ثب سِ استبى ضبخع)تْشاى، خشاسبى ٍ اغفْبى( دام

ّب ٍ ّن چٌيي ًسجت هقبيسِ ضذ کِ استبى الجشص ًسجت ثِ سبيش استبى

ثِ تشکيت استبًذاسد گلِ، گبٍ دٍضبي کوتشي دس گلِ ّبي خَد 

ثْيٌِ الصم هٌذي اص حذاکثش تَليذ ٍ تَليذ داسا ثَد لزا ثشاي ثْشُ

است کِ ًسجت ثِ دام ّبي دٍضب تَخِ ٍيژُ داضتِ ثبضين ٍ تشکيت 

 (.1381آًْب دس ٍضؼيت ايذُ آل قشاس داضتِ ثبضذ)تيوَسي

 

 
هيضاى دام ّبي دٍضب دس گلِ ّبي چٌذ استبى کطَس ٍ هقبيسِ آى ثب  -6-1ًوَداس

 تشکيت استبًذاسد گلِ
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ٍ هقايغِ  كؾَرهيشاى تليغِ در گلِ ّاي چٌذ اعتاى  -10

 آى تا تزكية اعتاًذارد گلِ
ضَد تشکيت گلِ اص ًظش هطبّذُ هي 7-1گًَِ کِ دس ًوَداس ّوبى

هيضاى تليسِ ثب سِ استبى ضبخع )تْشاى، خشاسبى ٍ اغفْبى( کِ دس 

ّب پژٍّص تيوَسي گضاسش ضذُ است هقبيسِ ضذ. تقشيجبً ّوِ استبى

هيضاى تليسِ ثبالتشي ًسجت ثِ استبًذاسد تشکيت گلِ داسا ثَدًذ کِ 

دس ثيي ايي چٌذ استبى اغفْبى کوتشيي ٍ تْشاى ثيطتشيي اختالف سا 

 (.1381تيوَسي)ثب تشکيت استبًذاسد گلِ اص حيث تليسِ داسا ثَدًذ 

 

 

 
شکيت هيضاى تليسِ دس گلِ ّبي چٌذ استبى کطَس ٍ هقبيسِ آى ثب ت-7-1ًوَداس

 استبًذاسد گلِ

 

 

 

ٍ  ّاي چٌذ اعتاى كؾَرهيشاى گَعالِ در گلِ -11

 هقايغِ آى تا تزكية اعتاًذارد گلِ
ضَد تشکيت گلِ اص ًظش هطبّذُ هي 8-1گًَِ کِ دس ًوَداس ّوبى

هيضاى گَسبلِ ثب سِ استبى ضبخع)تْشاى، خشاسبى ٍ اغفْبى( کِ 

ّب کِ ّوِ استبىدس پژٍّص تيوَسي گضاسش ضذُ است هقبيسِ ضذ 

سطح گَسبلِ کوتشي ًسجت ثِ استبًذاسد تشکيت گلِ داسا ثَدًذ کِ 

دس ايي ثيي خشاسبى ثيطتشيي ٍ اغفْبى کوتشيي اختالف سا ثب 

 (. 1381تيوَسيتشکيت استبًذاسدگلِ اص لحبظ گَسبلِ داسا ثَدًذ)

 

 
ب هيضاى گَسبلِ دس گلِ ّبي چٌذ استبى کطَس ٍ هقبيسِ آى ث-8-1ًوَداس 

 تشکيت استبًذاسد گلِ
 

ٍ  هيشاى گاٍ ًز در گلِ ّاي چٌذ اعتاى كؾَر -12

 هقايغِ آى تا تزكية اعتاًذارد گلِ
ضَد تشکيت گلِ اص ًظش هطبّذُ هي 9-1ّوبى گًَِ کِ دس ًوَداس 

گبٍ ًش ثب سِ استبى ضبخع)تْشاى، خشاسبى ٍ اغفْبى( کِ دس 

الجشص ٍ تْشاى پژٍّص تيوَسي گضاسش ضذُ است هقبيسِ ضذ کِ 

کوتشيي ٍ خشاسبى ثيطتشيي گبٍ ًش سا ًسجت ثِ تشکيت گلِ 

 (. 1381تيوَسياستبًذاسد داسا ثَدًذ )
 

 
هيضاى گبٍ ًش دس گلِ ّبي چٌذ استبى کطَس ٍ هقبيسِ آى ثب تشکيت  -9-1ًوَداس

 گلِ استبًذاسد

 تحث     

 7/93 گبٍّب ًژاد ضَد هي هالحظِ آهذُ دست ثِ ًتبيحثِ تَخِ ثب

 دس کِ ثبضذ هي دسغذ 3/6 ًيض ًژادّب سبيش ٍ ّلطتبيي دسغذ

 ّلطتبيي گبٍّبي سا گلِ اص دسغذ 4/94 ًيض تيوَسي گضاسش

 ايي خَة ًسجتب تَليذ ثِ تَخِ ثب کِ ثَدًذ دادُ اختػبظ خَد ثِ

 دس ٍلي است ضذُ ًژاد ايي سوت ثِ داهذاساى تشغيت سجت ًژاد،

 اص استفبدُ ٍ ثَهي ًژادّبي ثِ کوتش داهذاساى کِ ضذُ ثبػث ػَؼ

ثَهي)هقبٍهت ثِ ثيوبسي، سبصگبسي ثب ضشايط  ًژاد ّبي قبثليت
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 ايي سبيِ صيش دس ثَهي ّبي دام ٍ ثبضٌذ داضتِ تَخِ هحيطي ٍ....(

 تيوَسي)گيشًذ قشاس اًقشاؼ خطش هؼشؼ دس ٍ فشاهَش ًژاد،

 استبًذاسد، تشکيت ثِ ًسجت الجشص استبى ًيض هَلذ گبٍ ًظش اص (.1381

 اص تش پبييي ساس 500 اص ثبالتش ظشفيتي گشٍُ خض ثِ ّب گشٍُ دستوبهي

 ّبي گلِ دس دٍضب ّبي دام هيضاى چٌيي ّن.ثبضذ هي استبًذاسد حذ

هَسد ( خشاسبى ٍ تْشاى اغفْبى،)ضبخع استبى چٌذ ثب الجشص استبى

 ستجِ دس ّب استبى ايي ثِ ًسجت الجشص استبى کِ گشفت قشاس هقبيسِ

 گلِ اغلي سکي کِ است هطلت ايي ثيبًگش ٍ داضت قشاس تشي پبييي

 خَد ٍ ثبضذ ًوي استبًذاسد حذ دس ثبضذ هي هَلذ ٍ دٍضب ّبي دام کِ

 دس کِ ثبضذ هي گلِ پبيذاس تشکيت ٍ تَاصى ػذم اغلي ػلل اص يكي

 ثبالتش اًذکي حتي ٍ قجَل قبثل حذ دس ًظش ايي اص تيوَسي گضاسش

 ايي دس ًيض دسآهذ ٍ تَليذ هيضاى لزا ٍ ضذ گضاسش استبًذاسد اص

چٌيي دس  ّن (.1381 تيوَسي)ثَد خَاّذ ثبالتش هشاتت ثِ ٍاحذّب

 39ّبي دٍضب  صادُ اًدبم گشفت هيضاى دام تحقيقي کِ تَسط ٍلي

دسغذ گضاسش ضذ کِ دقيقب ثب ًتبيح تحقيق حبضش هطبثقت 

ٍضؼيت داهذاسي کِ  ّش دس کلي طَس (. ث1392ِصادُ  داسد)ٍلي

 ٍخَداصاي ّش گبٍ   ثِ پشٍسش خَة ثبضذ يك تليسِ خبيگضيي

 ّش اصاي ثِ خبيگضيي تليسِ 2/1 تب 1/1 ػبلي ثسيبس ضشايط دس. داسد

 ثبالي ديگش ًين ٍ سبل يك صيش ّب آى اص ًيوي کِ داسد ٍخَد گبٍ

 دٍضب دام ساس 1200 ثب داهذاسي يك دس يؼٌي. داسًذ سي يك سبل

 ثبالي تليسِ 600 ٍ يك سبل صيش تليسِ 600 داسين اًتظبس خطك ٍ

 داسين اًتظبس ًشهبل طَس ثِ چٌيي ّن. ثبضذ داضتِ ٍخَد سبل يك

      .ثبضذ خطك تطكيل دادُ گبٍ هَلذ سا گلِ دسغذ 18 تب 16 کِ

 اص ثبالتش الجشص استبى ظشفيتي ّبي گشٍُ دستوبهي تليسِ ًظشهيضاى اص

 ضبخع ّبي استبى ثب آى هقبيسِ ثب چٌيي ّن.ثبضذ هي استبًذاسد حذ

 هيضاى لحبظ اص دسػَؼ ٍلي داسًذ سا يكسبًي ٍضؼيت تقشيجب ديگش

 اص کوتش ّوگي ديگش ضبخع استبى چٌذ ٍ الجشص استبى گَسبلِ،

 گبٍّبي پشٍسش دس هْن اّذاف اص يكي. داضتٌذ قشاس استبًذاسد حذ

 ضيش تَليذ ايٌكِ ثشاي. است ٍگَسبلِ تليسِ پشٍسش ٍ تَليذ ضيشي

 ّويي ثِ سا تَليذ ثتَاًين ٍ ثشسبًين حذاکثش ثِ سا گبٍداسي يك

 سشيغ ٍ سبلن ّبي گَسبلِ ٍ تليسِ است الصم داسين ًگِ هيضاى

 حزفي ّبي دام خبيگضيي اًذيبفتِ پشٍسش خَثي ثِ کِ سا الشضذي

 اّويت داساي گَسبلِ ٍ تليسِ پشٍسش اغل، ايي سٍي. ًوَد گلِ

 ًتبيح ثِ تيوَسي پژٍّص ثب ًتبيح ايي هقبيسِ ثب کِ ثبضذهي اي ٍيژُ

چٌيي دس تحقيقي کِ تَسط  ّن (.1381تيوَسي)سسين هي هطبثْي

دسغذ  34ٍ هيضاى گَسبلِ  17صادُ اًدبم گشفت هيضاى تليسِ  ٍلي

( 8/29ٍ  5/20گضاسش ضذ کِ ثب هقبيسِ ثب ًتبيح تحقيق حبضش)

اػوبل اًذکي تفبٍت هطبّذُ هي ضَد کِ ايي تفبٍت ًبضي اص 

هذيشيت ّبي هختلف ٍ گبّب غيش ػلوي دس گلِ ّب هي ثبضذ کِ 

خَد غذهبت خجشاى ًبپزيشي سا دس دساص هذت ثِ گلِ ٍاسد م 

 ظشفيتي ّبي گشٍُ توبهي دس ًيض ًش گبٍ ًظش (. اص1392صادُ  کٌذ)ٍلي

 استبى چٌذ هقبيسِ ثب چٌيي ّن.ثبضذ هي استبًذاسد حذ اص تش پبييي

 ثِ ًسجت خشاسبى خض ثِ ّب استبى ّوِ کِ گيشين هي ًتيدِ ضبخع

 هثل تَليذ خبطش ثِ ًش گبٍ اّويت ثبضٌذ هي تش پبييي استبًذاسد تشکيت

 دس آيٌذُ گبٍّبى اص ثسيبسى پذس ضذُ اًتخبة ًش گبٍ صيشا است

 پذس تَاًذ هى هٌجغ سِ اص گبٍداس هؼوَل طَس ثِ. ثَد خَاّذ گلِ

 : ًوبيذ اًتخبة سا گلِ آيٌذُ گبٍّبى

 ًش گَسبلِ پشٍسش -3 ًش گبٍ خشيذ -2 هػٌَػى تلقيح -1

 پبييي ًش گبٍ خشاسبى خض ثِ ّب استبى ّوِ دس ًيض تيوَسي پژٍّص دس

 اص استفبدُ ثِ داهذاساى توبيل ثيبًگش خَد ثَدکِ استبًذاسد حذ اص تش

 پشٍسش يب ًش گبٍ خشيذ ثِ توبيل کوتش ٍ ثبضذ هي هػٌَػي تلقيح

چٌيي دس تحقيقي کِ تَسط  ّن (.1381تيوَسي)داسًذ سا ًش گَسبلِ

دسغذ گضاسش ضذ کِ  4/0صادُ اًدبم گشفت هيضاى گبٍ ًش  ٍلي

(. دس کل 1392صادُ  دقيقب ثب ًتبيح تحقيق حبضش هطبثقت داسد)ٍلي

 ثبضذ.تشکيت گلِ دس استبى الجشص ثِ ضكل ًوَداس صيش هي

 
 شصًوَداس هيبًگيي تشکيت گلِ دس استبى الج-10-1ًوَداس
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ثب  10-1ثب هقبيسِ هيبًگيي تشکيت گلِ دساستبى الجشص طجق ًوَداس  

ضَد کِ تشکيت گلِ اص ًظش دام  تشکيت استبًذاسد گلِ هالحظِ هي

دٍضب،گَسبلِ ٍ گبٍ ًش دس استبى الجشص پبييي تش اص هيبًگيي تشکيت 

ّبي خطك ٍ تليسِ ثبالتش اص  ثبضذ ٍلي دس دام استبًذاسد گلِ هي

 حبضيِ ثيطتشيي طَسکليثِ ثبضذ. سد تشکيت گلِ هيهيبًگيي استبًذا

ضَد ٍ ايي اهش هي حبغل ضيش تَليذ دس افضايص اص تَليذ دس سَد

 طَسکليداسد.ثِ دٍضب گبٍّبي هٌبست تشکيت استجبط هستقيوي ثب

 يك گَسبلِ، پشٍسش خَة ٍضؼيت ثب داهذاسي ّش دس آهشيكب دس

 ػبلي ثسيبس ضشايط دس. داسد ٍخَد گبٍ ّش اصاي ثِ خبيگضيي تليسِ

 اص ًيوي کِ داسد ٍخَد گبٍ ّش اصاي ثِ خبيگضيي تليسِ 1.2 تب 1.1

 دس يؼٌي. داسًذ سي سبليك ثبالي ديگش ًين ٍ سبل يك صيش ّبآى

 600 داسين اًتظبس خطك ٍ دٍضب دام ساس 1200 ثب داهذاسي يك

. ثبضذ داضتِ ٍخَد سبليك ثبالي تليسِ 600 ٍ سبليك صيش تليسِ

لزا ثب تَخِ ثِ ًتبيح ايي گضاسش ٍ هقبيسِ آى ثب تحقيقبت 

يبثين کِ ّوگي ( ثِ ًتبيح هطبثِ دست هي1381هطبثِ)تيوَسي 

داللت ثش اّويت تَاصى ٍ پبيذاسي گلِ داسًذ کِ ايي تشکيت 

هتَاصى دس ًْبيت هٌتح ثِ گلِ پبيذاس ٍ هتَاصى ثِ لحبظ خوؼيتي ٍ 

ذ ثيطتش ثشاي داهذاساى خَاّذ دس ًْبيت هٌدش ثِ تَليذ ٍکست دسآه

ضذ کِ ايي اهش ثبػث تشغيت ٍ ايدبد اًگيضُ دس داهذاساى دس خْت 

 گستشش داهذاسي خَاّذ ضذ.

 پيؾٌْادات     

 ٍ کطبٍسصي تَليذات هٌطأ ٍ هٌجغ داهذاساى ٍ کطبٍسصاى

 ثبػث تَاًذ هي قطش ايي ثِ تَخِّ لزا. ّستٌذ داهي ّبي فشآٍسدُ

 ثِ ًيل هٌظَس ثِ. ضَد داهي ّبي فشآٍسدُ تَليذ ثٌبّبي صيش تحكين

 لزا. ثبضٌذ ديذُ تؼلين ٍ آگبُ افشادي هب داهذاساى ثبيذ هّْن، ايي

 تشثيت ثِ هشتجط، ًْبدّبي ّوكبسي ثب ثبيذ کطَس دام اهَس هتَليبى

 داهي هحػَالت ثتَاًٌذ ّب آى تب گوبسًذ ّوت کبسآهذ داهذاساى

 ثِ تَخِّ ثب. کٌٌذ تَليذ داهي ٍاحذ ّش اصاي ثِ ثبال کيفيت ثب ٍ ثيطتش

 دس کطبٍسصي خْبد ٍصاست ي ثشًبهِ اّذاف ثِ يبثيدست هّْن، ايي

 ٍاحذّبي هذيشيت ثْجَد هستلضم داهي، تَليذات استقبء خْت

 ثشخي ثِ ريل دس. است غٌؼتي ّبيدسگبٍداسي ضيشي گبٍ پشٍسش

 .ضَد هي اضبسُ گلِّ تشکيت هذيشيت ثْجَد خْت پيطٌْبدي هَاسد

  گلِ ٍهذيشيت تشکيت گلِ تشکيت تش دقيق ضٌبسبيي ٍ هطبلؼِ -1

  ثب الجشص استبى ّبي گلِ تشکيت تطبثق ػذم ػلل يبثي سيطِ -2

 استبًذاسد گلِ تشکيت

 تشغيت ٍ گلِ تشکيت سکَسد ثجت ّبي فشم دس ًظش تدذيذ -3

 سکَسدّب ثجت ضشٍست ٍ اّويّت ثِ داهذاسّب 

 هشاکض ثِ هطكالتطبى ي اسائِ ٍ ثيبى ثِ گبٍداسّب   تطَيق -4

 تحقيقبتي

 

 هٌاتغ     

 غٌؼتي ٍاحذّبي ػولكشد اقتػبدي تحليل.1381.تيوَسي،ع

 خشاسبى تْشاى، ّبيدساستبى گبٍضيشي پشٍسش

 .کطَس داهي ػلَم تحقيقبت هَسسِ.ٍاغفْبى

ت هذيشيت پشٍسش گبٍّبي ضيشي ثشسسي ٍضؼيّ. 1390. ا ضيشي، 

 هشکض. تحقيقبتي طشح ًْبيي گضاسشدس استبى خشاسبى سضَي. 

سضَي خشاسبى استبى طجيؼي هٌبثغ ٍ کطبٍسصي تحقيقبت

 هدوَػِ. 1380. ي سٍصثْبى،. س آضتيبًي، هيشايي. ع صادُ، اسوبػيل

.کطَس گبٍهيص ٍ گبٍ پژٍّطي سويٌبس دٍّهيي هقبالت

 دس گلِّ هٌبست تشکيت ٍ تؼذاد تؼييي ٍ ثشسسي. 1387. ا ًبخي،

 يهطبلؼِ: 1 فبص. اقتػبدي ثبصدُ ًظش اص ّلطتبيي ّبييگبٍداس

.کطَس داهي ػلَم تحقيقبت هؤسسِ.ّلطتبيي ّبي گبٍداسي

 هذيشيت ٍضؼيت ثشسسي.1392کَّستبًي،م. قذهي.صادُ،س ٍلي

ّبي ػلَم  خشاسبى.ًطشيِ پژٍّص استبى دس ضيشي گبٍ پشٍسش
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