
 

 

 

 1395 سهغتبى، 21ؽوبرُ 

 لشا نر هايو بازده خوراك برهشروع پروار بر عملكرد رشد، مصرف اثر سن 

هؼئَل( یؼٌذُ)ًَ ًبدر پبپي                

 تحميمبت، آهَصؽ ٍ تشٍیح وـبٍسصي، وشج، ایشاىاػتبدیبس هؤػؼِ تحميمبت ػلَم داهي وـَس، ػبصهبى 

 

 چنیذُ

ّبي ًز پزٍاري در ایي پضٍّؼ بِ هٌظَر بزرعي اثزات عي ؽزٍع پزٍار بز هصزف خَراك، ػولنزد رؽذ ٍ ببسدُ بزُ

رٍس ٍ  3/119±26/24ي ًز ًضاد ؽبل بب هیبًگیي عٌي رأط بزُ 50قبلب یل طزح مبهالً تصبدفي اجزا گزدیذ. تؼذاد 

رٍس؛  93رأط بب هیبًگیي عٌي  18میلَگزم بِ عِ گزٍُ عٌي هتفبٍت، ؽبهل: گزٍُ اٍل،  4/26±98/3هیبًگیي ٍسى سًذُ  

 84رٍس تقغین ؽذُ ٍ بِ هذت  148رأط بب هیبًگیي عٌي   17رٍس ٍ گزٍُ عَم  118رأط بب هیبًگیي عٌي  15گزٍُ دٍم، 

َگزم هبدُ خؾل( ٍ پزٍتئیي خبم هگبمبلزي بز میل 58/2ّبي اًفزادي بب یل جیزُ هؾببِ اس ًظز اًزصي )رٍس در ببمظ

گزم( بِ طَر  245آسهبیؾي اٍل ) %( تغذیِ ؽذًذ. بزاعبط ًتبیج بِ دعت آهذُ، هیبًگیي افشایؼ ٍسى رٍساًِ گز15ٍُ)

ّبي اٍل ٍ عَم ٍلي اختالف هیبًگیي گزٍُ دٍم بب گزٍُ (>05/0Pگزم( بَد ) 219تز اس گزٍُ عَم )داري بیؼهؼٌي

هتببَلیغن در تیوبرّبي هختلف آسهبیؾي هیشاى هصزف هبدُ خؾل،  هبدُ آلي، پزٍتئیي خبم ٍ اًزصي قببل .دار ًبَدهؼٌي

ّبي داري بز هیبًگیي ضزیب تبذیل ٍ ببسدُ خَراك در گزٍُتحت تأثیز عي بزُ قزار ًگزفت. عي ؽزٍع پزٍار اثز هؼٌي

ّبي ًز ؽبل بب گیزي ًوَد مِ پزٍار مزدى بزُتَاى چٌیي ًتیجِدر هجوَع هي .(<05/0Pهختلف آسهبیؾي ًذاؽت )

 ببؽذ.  ّبي حذٍد پٌج هبّگي داراي ػولنزد پزٍار ببالتزي هيهیبًگیي عٌي حذٍد عِ هبّگي اس بزُ

 ػي ؿشٍع پشٍاس،  ثبصدُ خَسان،  ثشُ ًش ؿبل: یذيمل ّبيٍاصُ
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Email: papinader4@gmail.com 
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 هقذهِ         

ّبي هَسد تَخِ ّبي لذین اصخولِ حشفِپشٍسؽ گَػفٌذ اص صهبى

ّبي تأهيي ایشاًيبى ثَدُ ٍ گَػفٌذ ّوَاسُ ثِ ػٌَاى یىي اص دام

وٌٌذُ ثخـي اص گَؿت لشهض وـَس هحؼَة ؿذُ اػت ٍ تالؽ 

ثشاي افضایؾ تَليذ گَؿت ثِ دليل افضایؾ ًشخ سؿذ خوؼيت دس 

ًبپزیش اػت. ثِ ّويي دليل افضایؾ ًشخ سؿذ ٍ دس وـَس اختٌبة

ثبؿذ ًتيدِ افضایؾ ٍصى ثِ اصاي ّش ٍاحذ داهي، ًيبصي ضشٍسي هي

(Bathaie  Leroy ٍ ،1998 تَليذ ػبليبًِ گَؿت لشهض دس .)

 366000اص ایي همذاس  ويلَگشم ثَدُ وِ 785000وـَس حذٍد 

 53دسكذ( ػْن گَػفٌذ ٍ ثض ثَدُ ٍ ثميِ ) 47ويلَگشم )حذٍد 

ؿَد )آهبسًبهِ دسكذ( تَػظ گبٍ، گبٍهيؾ ٍ ؿتش  تَليذ هي

 48(. اصعشفي خوؼيت گَػفٌذ وـَس حذٍد 1393وـبٍسصي، 

وِ ػبليبًِ تؼذاد (1393آهبسًبهِ وـبٍسصي، (ثبؿذ هيليَى سأع هي

تَليذ ًوَدُ وِ پغ اص پشٍاس، ثخؾ ػوذُ ٍ  لبثل تَخْي ثشُ ًش

لبثل تَخْي اص گَؿت لشهض تَليذي وـَس سا ثِ خَد اختلبف 

ّبي ًش دس دًيب ّبي پشٍاسثٌذي هتفبٍتي ثشاي ثشُدّذ. سٍؽهي

صٍد اص تَاى ثِ سٍؽ "ّب هيٍخَد داسد. اص خولِ ایي سٍؽ

دس هشاتغ  چشاٍ یب سٍؽ " اي"ؿيشگيشي ٍ اػتفبدُ اص هَاد وٌؼبًتشُ

اؿبسُ ًوَد  "چش ٍ ػپغ پشٍاس دس هحيظ ثؼتٍِ پغ

(Ensminger  ٍParker ،2000) .ثشاػبع ؿَاّذ هَخَد ثيؾ-

ّبي ًش تَليذي خَد سا اثتذا دس هشاتغ یب تش داهذاساى وـَس هب ثشُ

ّب سا دس ّبي پبیيض ٍ صهؼتبى آىچش ًگْذاسي ًوَدُ ٍ دس فللپغ

ّبي وٌٌذ وِ اػتفبدُ اص ایي سٍؽ ّضیٌِّبي ثؼتِ پشٍاس هيػيؼتن

لبثل تَخْي سا ثِ ّوشاُ داسد. دس ایي سٍؽ هؼوَالً هيبًگيي ػٌي 

ويلَگشم اػت  30ّب ثبالتش اص تش اص ؿؾ هبُ ٍ ٍصى آىّب ثيؾثشُ

تش )كشفٌظش اص سؿذ وِ دس ایي ؿشایظ داساي ػشػت سؿذ ون

ٌّذ ثَد. اص تشي خَاخجشاًي( ٍ ًيض ضشیت تجذیل خَسان ًبهغلَة

عشف دیگش ظشفيت هحذٍد هشاتغ ٍ ػغح ًبهغلَة ػلَفِ تَليذي 

تش ؿذُ ٍ تشخيحبً هَسد وٌذ فـبس ثش هشاتغ ونّب ایدبة هيآى

(. 1393ّبي هَلذ لشاس گيشد )آهبسًبهِ وـبٍسصي، اػتفبدُ دام

ثٌبثشایي پشٍاسثٌذي ثشُ ثب ؿيَُ هزوَس ػجت اص دػت سفتي ثخـي 

تش ثِ دليل َاّذ ؿذ. ّوچٌيي گَػفٌذاى هؼياص دسآهذ داهذاس خ

تشي تش رخيشُ چشثي دس الؿِ ٍ دًجِ، الؿِ ًبهغلَةظشفيت ثيؾ

تَليذ ًوَدُ وِ ػالٍُ ثش داؿتي هضشات صیبد ثشاي هلشف وٌٌذُ، 

-اص ثبصاس پؼٌذي خَثي ّن ثشخَسداس ًخَاٌّذ ثَد. لزا ثِ ًظش هي

Applied Animal Science Research Journal  No 21 pp  :  57-66 

Effect of initial age on growth performance, intake and feed efficiency of Chall male lambs. 

By: N. Papi, Assistant Professor of Animal Science Research Institute of Iran, Agricultural Research 

Education and Extension Organization (AREEO), Karaj, Iran. 

This study was conducted to evaluate the effects of initial age on feed intake, growth 

performance, and efficiency of growing Chall male lambs, using a completely randomized 

design. Fifty Chall male lambs, averaging 119 ± 24.26 (SD) days of age, and initial body 

weight 26.4 ± 3.98 (SD) kg, were assigned to three different age groups, including: one, 93 

days (n=18); two, 118 days (n=15) and three 148 days (n=17), and fed the same diet 

(ME=2.58 Mcal/kgDM., CP=15%) in individual box for 84 days. Lambs average daily gain 

was higher (P<0.05) in 1
st

group (245 g/day) than the third group (219 g/day). The intake of 

dry matter, organic matter and crude protein and metabolizable energy were not affected by 

the lambs age. Feed conversion ratio and feed efficiency were not affected by the lambs age 

(P<0.05). The results of this study indicated that lambs with initial age of 3 month, had 

higher performance than the lambs with 5 months.  

Key words: fattening initial age, feed efficiency, Chall male lamb 
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پشٍاسثٌذي ػيؼتن ّب دس حذالل ػي هوىي ثِ سػذ ٍاسد ًوَدى ثشُ

 تَاًذ ػجت افضایؾ ساًذهبى ایي حشفِ گشدد.ثؼتِ هي

ّبي پشٍاس گضاسؿبت اوثش هحمميي ثيبًگش آى اػت وِ هؼوَالً ثشُ

تش ٍ ضشیت تجذیل ؿذُ دس ػٌيي پبیيي، افضایؾ ٍصى سٍصاًِ ثيؾ

ّبي پشٍاس ؿذُ دس ػٌيي ثبالتش خَسان ثْتشي دس همبیؼِ ثب ثشُ

ّبي ًش لشي ( ثش1387ُساثغِ یبساحوذي ٍ ّوىبساى )داسًذ. دس ایي 

سٍصگي ٍاسد آصهبیؾ پشٍاسثٌذي ًوَدُ  120ٍ  90، 60سا دس ػٌيي 

تشیي سٍص ػوليبت پشٍاسثٌذي اػالم وشدًذ ثيؾ 90ٍ پغ اص هذت 

تشیي ضشیت تجذیل گشم( ٍ هٌبػت 208افضایؾ ٍصى سٍصاًِ )

سٍصگي حبكل  60ّبي ثب ػي ؿشٍع پشٍاس ( دس ثش79/5ُخَسان )

( آصهبیـي سا ثِ هٌظَس ثشسػي اثش 1383گشدیذ. وشهي ٍ عبلجي )

ٍ  90, 60ّبي ًش ٍ هبدُ لشي ثختيبسي دس ػٌيي ػي ؿشٍع پشٍاس ثشُ

سٍصُ  60ّبي گيشي وشدًذ وِ ثشُسٍصگي اًدبم دادُ ٍ ًتيدِ 120

ثِ دليل داؿتي ٍصى ًْبیي پشٍاس ٍ دسكذ الؿِ ثبالتش ًؼجت ثِ دٍ 

سٍصُ، ثشاي پشٍاسثٌذي اسخحيت داسًذ. دس  120ٍ  90گشٍُ 

ّبي ًش ثْوئي سا ( ثش1389ُآصهبیؾ دیگشي ًمذي پَس ٍ ایالهي )

ّبي ثب ػي هبّگي پشٍاس وشدُ ٍ ثشُ 8ٍ  6، 4دس ػِ گشٍُ ػٌي 

تش )گشٍُ اٍل( سا ثِ دليل داؿتي ضشیت تجذیل خَسان پبیيي

سثٌذي پيـٌْبد تش ثشاي پشٍاتش ٍ دسكذ چشثي الؿِ ونهغلَة

( افضایؾ ٍصى 1387ًوَدًذ. دس تحميمي ایشاًخَاُ ٍ ّوىبساى )

ّبي ًش ثلَچي پشٍاس ؿذُ ثب سٍؽ صٍد اص ؿيش گشفتِ سا سٍصاًِ ثشُ

( دس آصهبیـي وِ ػِ 1391گشم گضاسؽ وشدًذ. هؼلويَى ) 283

ّبي ًش افـبسي سا هَسد هبِّ اص ثشُ 5/5ٍ  5/4، 5/3گشٍُ ػٌي 

د، ػي هغلَة ایي ًظاد سا ثشاي ؿشٍع پشٍاسثٌذي آصهبیؾ لشاس دا

( ّضیٌِ خَسان هلشفي ثِ 1387هبُ گضاسؽ ًوَد. خيبط ) 5/3

ّبي پشٍاسي ًش ػشثي دس اصاي ّش ويلَگشم افضایؾ ٍصى صًذُ ثشُ

ٍ  6574، 5672ػي ؿشٍع پشٍاس ػِ، پٌح ٍ ّفت هبِّ سا ثِ تشتيت 

ّب ٍع پشٍاس ثشُگيشي ًوَد وِ ؿشسیبل گضاسؽ وشد ٍ ًتيدِ 7453

تش اػت. الجتِ ًتبیح تش اص ًظش التلبدي همشٍى ثِ كشفِدس ػٌيي پبیيي

ّبي فَق ّوؼَ ًجَدُ ٍ ثشخي حبكل اص گضاسؿبت ّويـِ ثب یبفتِ

اًذ. دس هحمميي دس آصهبیـبت دیگشي ًتبیح هتفبٍتي سا هٌتـش وشدُ

( دس آصهبیـي وِ ثش سٍي 1389ایي خلَف، كبدلي ٍ ّوىبساى )

ّبي پشٍاسي اػتبى ثَؿْش اًدبم دادًذ، گضاسؽ وشدًذ وِ ثشُ-ثشُ

هبِّ  6-7ّبي تشي دس همبیؼِ ثب ثشُهبِّ ٍصى صًذُ پبیيي 4-5ّبي 

 داؿتٌذ.  

گَػفٌذ ؿبل یىي اص ًظادّبي ثضسي خثِ ٍ گَؿتي وـَس هي-

ثبؿذ وِ اػتؼذاد لبثل تَخْي ثشاي تَليذ گَؿت اص عشیك 

(، اهب 1378؛ تَوليبى، 2011، سد )Papiّبي ًش داپشٍاسثٌذي ثشُ

ّبي آى دس اعالػبت الصم دس هَسد ػي هٌبػت ؿشٍع پشٍاس ثشُ

ثبؿذ. لزا آصهبیؾ حبضش ثِ هٌظَس ثشسػي اثشات ػي دػت ًوي

ؿشٍع پشٍاس ثش ػولىشد سؿذ، هلشف خَسان ٍ ثبصدُ غزایي ثشُ-

 ّبي ًش ؿبل عشاحي ٍ اخشا گشدیذ.        

 بّهَاد ٍ رٍػ     

دس ایؼتگبُ گَػفٌذ ٍ ثض  1393آصهبیؾ دس تبثؼتبى ٍ پبیيض ػبل 

هؤػؼِ تحميمبت ػلَم داهي وـَس اًدبم ؿذ. دس ایي آصهبیؾ 

 3/119 ± 26/24ي ًش ًظاد ؿبل ثب هيبًگيي ػٌي سأع ثشُ 50تؼذاد 

ويلَگشم اص یه گلِ وِ  4/26 ± 98/3سٍص ٍ هيبًگيي ٍصى صًذُ  

ّبي داخل ٍاطًي ّوضهبى ؿذُ اػفٌحدس ثشًبهِ تَليذهثلي آى ثب 

ي آصهبیـي اص  دٍ ثَد، هَسد اػتفبدُ لشاس گشفت. ثشاي تْيِ خيشُ

 70دسكذ ػلَفِ،  30ثخؾ ػلَفِ ٍ وٌؼبًتشُ ثِ ًؼجت 

اي ؿبهل ػلف خـه دسكذوٌؼبًتشُ اػتفبدُ گشدیذ. ثخؾ ػلَفِ

اي ؿبهل ػجَع-یًَدِ ٍ ػلَفِ رست ػيلَؿذُ، ٍ ثخؾ وٌؼبًتشُ

خَ، رست، وٌدبلِ ػَیب، هىول ٍیتبهيٌِ ٍ هَاد هؼذًي، ثي-گٌذم، 

(. ثشاي تؼييي 1ػذین، وشثٌبت ولؼين ٍ ًوه ثَد )خذٍلوشثٌبت

تشويت ؿيويبیي هَاد خَساوي یًَدِ، ػجَع گٌذم، خَ ٍ رست 

هَسد اػتفبدُ، اص خذاٍل تشويجبت ؿيويبیي هٌبثغ خَسان دام ٍ 

ػيالط رست اص سٍؽ ( ٍ 1387عيَس ایشاى )ػجبػي ٍ ّوىبساى، 

AOAC ((2000    .اػتفبدُ گشدیذ 

اي وـت پغ اص چبپش ًوَدى رست ػلَفِثشاي تأهيي ػيالط رست، 

ؿذُ، ثِ همذاس هَسد ًيبص اص ایي ػلَفِ دس یه ػيلَي خٌذلي 

سیختِ ؿذ ٍ پغ اص وَثيذُ ؿذى ٍ پَؿبًذى آى تَػظ پالػتيه، 

ّب اػتفبدُ گشدیذ. اصوٌدبلِ ػَیب سٍص دس خيشُ دام 60ذت ثؼذ اص ه

گٌذم تَليذ داخل ٍ رست ٍاسداتي اص وـَس ثشصیل ٍ خَ ٍ ػجَع

خيشُ ًَیؼي ثشاػبع وـَس ثشاي ایي هٌظَس اػتفبدُ گشدیذ. 
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2007خذاٍل احتيبخبت غزایي ًـخَاسوٌٌذگبى وَچه )

(NRC,  يبًگيي ٍصى ٍ ّبي هَسد آصهبیؾ )هٍ ثب تَخِ ثِ ًيبص دام

ثشاي خلَگيشي اص حذاوثش افضایؾ ٍصى سٍصاًِ( كَست گشفت. 

ّب ٍ ًيض اعويٌبى اص هلشف یىٌَاخت هَاد لذست اًتخبة دام

ّب، توبم ي آصهبیـي تَػظ دامخَساوي تـىيل دٌّذُ خيشُ

خَسان ثِ كَست حجِ )پلت ؿذُ( تْيِ ؿذ. ثشاي ایي هٌظَس اثتذا 

یذ ٍ یه خيشُ هخلَط وبهل حبكل اخضاء خيشُ ثب ّن هخلَط گشد

ثِ كَست پلت  ؿذ ٍ ػپغ ثب اػتفبدُ اص دػتگبُ پلت ػبص، خيشُ

ّبي ؿذُ تْيِ گشدیذ. تشويجبت ؿيويبیي خيشُ ثب اػتفبدُ اص سٍؽ

( دس آصهبیـگبُ هؤػؼِ تحميمبت ػلَم 2000) AOACاػتبًذاسد 

 .(1)خذٍلگيشي ؿذ داهي وـَس اًذاصُ

 

 

 تزمیب جیزُ آسهبیؾي ٍ اجشاء ؽیویبیي تؾنیل دٌّذُ آى )بزاعبط هبدُ خؾل(  -1جذٍل

 هبدُ خـه دسكذ دس خيشُ اخضاء خيشُ

)%( 

 پشٍتئيي خبم

)%( 

اًشطي لبثل هتبثَليؼن    

)هگبوبلشي/ويلَگشم 

 هبدُ خـه(

 ولؼين

)%( 

 فؼفش

)%( 

 22/0 55/1 00/2 57/14 56/93 00/10 یًَدِ

 19/0 61/0 20/2 50/8 91/26 00/20 رست ػيلَؿذُ

 92/0 25/0 50/2 78/14 71/90 80/6 ػجَع گٌذم

 31/0 20/0 00/3 30/11 97/91 40/26  †داًِ خَ

 28/0 24/0 10/3 22/9 86/89 20/20  †داًِ رست

 71/0 66/0 00/3 53/42 17/91 50/13 وٌدبلِ ػَیب

 - 00/18 - - 00/90 00/1 ††ٍیتبهيٌي-هؼذًيهىول 

 - - - - 00/100 00/1 وشثٌبت ػذینثي

 - 00/40 - - 00/97 60/0 وشثٌبت ولؼين

 - - - - 00/100 50/0 ًوه

 35/0 96/0 58/2 15 06/89 تشويجبت ؿيويبیي خيشُ

 74/2 - - - - ًؼجت ولؼين ثِ فؼفش خيشُ
 اػتفبدُ ؿذ.داًِ رست ٍ خَ ثِ كَست وبهل : †

گشم، ػذین  20الوللي، هٌيضین ٍاحذ ثيي E 4000الوللي، ٍیتبهيي ٍاحذ ثيي D3 200000الوللي، ٍیتبهيي ٍاحذ ثيي A 750000ٍیتبهيي دس ّش ويلَگشم هىول ایي تشويبت ٍخَد داؿت:  :††

 گشم.  3اوؼيذاى هيليگشم ٍ آًتي 100هيليگشم، ػلٌيَم  150هيليگشم، یذ  50گشم، ويبلت  17گشم، سٍي  180گشم، ولؼين  5/3گشم، هغ  6گشم، آّي  12گشم، هٌگٌض  60
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 ّب هذیزیت دام     

ّب ثب اػتفبدُ اص ثبػىَل دیديتبلي هخلَف پغ اص تَصیي اٍليِ ثشُ

ّب ّب اًدبم ؿذ. ثشاي ایي هٌظَس ثشُثٌذي ثشُػجه، گشٍُ تَصیي دام

سأع ثب هيبًگيي  18ثِ ػِ گشٍُ ػٌي هتفبٍت، ؿبهل: گشٍُ اٍل، 

سٍص ٍ  118سأع ثب هيبًگيي ػٌي  15سٍص؛ گشٍُ دٍم،  93ػٌي 

سٍص تمؼين ؿذًذ. ػپغ  148سأع ثب هيبًگيي ػٌي  17گشٍُ ػَم، 

هتشهشثغ دس داخل  2/1دس  3/1ّبي اًفشادي ثِ اثؼبد ّب ثِ ثبوغدام

ؼتگبُ تحميمبت گَػفٌذ ٍ ثض یه آغل ػشپَؿيذُ ٍالغ دس ای

هؤػؼِ تحميمبت ػلَم داهي وـَس هٌتمل ؿذًذ. ّش ثبوغ داساي 

-ظشف خَسان ٍ آثخَسي هخلَف ثِ خَد ثَد. خْت ػبدت

سٍص اٍل  14ّبي آصهبیـي، ّب ثِ ؿشایظ هحيظ ٍ خيشُپزیشي ثشُ

ّب آصهبیؾ ثشاي ایي هٌظَس اختلبف دادُ ؿذ ٍ ثؼذ اص آى، ثشُ

ایي ٍصى ثِ ػٌَاى ٍصى ؿشٍع آصهبیؾ دس ًظش  تَصیي گشدیذُ ٍ

ّب ّب ثِ هحل اًدبم آصهبیؾ، آغل دامگشفتِ ؿذ. لجل اص اًتمبل ثشُ

اهَلؼيَى( ثب  100تَهيل )ػبیپشهتشیيثب اػتفبدُ اص ػن ضذوٌِ هه

پبؿي گشدیذ. دس دٍسُ ػبدت پزیشي، ثشاي هجبسصُ سٍؽ اػپشي ػن

ضذاًگل ایَسهىتيي )ػبخت ّب، اص داسٍي ّبي داخلي ثشُثب اًگل

ایشاى، ؿشوت ساصن( ثِ كَست تضسیك ػضالًي دس ًبحيِ ساى 

اػتفبدُ ؿذ. خْت خلَگيشي اص ثشٍص ػبسضِ پشخَسي 

)اًتشٍتَوؼوي( ٍاوؼي هَسد ًظش دس ًبحيِ وتف ثِ كَست 

صیشپَػتي تضسیك گشدیذ. ثِ هٌظَس ػبدت پزیشي ٍ خلَگيشي اص 

ّب پشخَسي ٍ اػيذٍص، خيشُ ّبي هتبثَليىي هثلثشٍص ًبٌّدبسي

ّب ثِ  دامتغزیِ ّب ؿذ. سٍصاًِ ثِ تذسیح خبیگضیي خيشُ لجلي دام

هبًذُ اًدبم  دسكذ پغ 10كَست هلشف اختيبسي ثب حذٍد 

سٍص( یىجبس  21ّب دس عَل آصهبیؾ، ّش ػِ ّفتِ )ثشُ . تَصیيگشدیذ

كجح اًدبم ؿذ.  8ػبػت پشّيض غزایي ٍ دس ػبػت  18ثؼذ اص 

ّش ثشُ پغ اص تَصیي، دس ػِ ًَثت اص ؿجبًِ سٍص )ػبػت  خَسان

ّب لشاس دادُ ؿذ. پغ هبًذُ سٍصاًِ ( دس اختيبس دام20ٍ  14، 8

ٍ دس اًتْبي ّش ّفتِ تَصیي ؿذُ ٍ خْت تؼييي هيضاى  آٍسي خوغ

خَسان هلشفي اػتفبدُ گشدیذ. آة ػبلن ثِ عَس هذاٍم دس اختيبس 

یؾ اكلي )ثذٍى هحبػجِ دٍسُ ّب لشاس داؿت. عَل دٍسُ آصهبدام

 سٍص ثَد. 84ػبدت پزیشي( 

 تجشیِ آهبري     

دس ایي آصهبیؾ اص عشح آصهبیـي وبهالً تلبدفي ًبهتؼبدل )یضدي 

( ثب ػِ تيوبس )ػي ثشُ( ٍ  تىشاسّبي 1377كوذي ٍ ّوىبساى، 

ًبهؼبٍي )تؼذاد ثشُ( ثشاي ّش تيوبس، اػتفبدُ ؿذ ٍ اعالػبت ثِ 

 ًشم افضاس آهبسي GLM SASدػت آهذُ ثب اػتفبدُ اص هذل 

س ثِ ػٌَاى ػبهل وٍَاسیت ( تدضیِ گشدیذ. ٍصى ؿشٍع پشٍا2000)

هَسد همبیؼِ  LSDدس ًظش گشفتِ ؿذ ٍ هيبًگيي تيوبسّب ثب آصهَى 

 آهبسي لشاس گشفت. 

Yij = µ + Ti – b(xij -x00) + eij      هذل آهبسي                

                                                                       
Yij ; i همذاس ّش هـبّذُ دس تيوبس j دس تىشاس   

µ ; هيبًگيي كفبت هَسد آصهبیؾ 

Ti  ;  اثش تيوبسi   

b ضشیت وٍَاسیت ; 

xij –x00  ُتفبٍت هتغيش وٍَاسیت ثب هتغيش ثشآٍسد ؿذ ; 

eij ;   )اثشات ثبليوبًذُ )خغبي آصهبیـي

 ًتبیج ٍ بحث     

ًوبیؾ دادُ ؿذُ  2ّبي آصهبیـي دس خذٍل ػولىشد پشٍاس گشٍُ

آصهبیـي  ّبي گشٍُتشیي افضایؾ ٍصى سٍصاًِ دس ثشُاػت. ثيؾ

ّبي گشٍُ آصهبیـي ػَم تشیي آى دس ثشُگشم( ٍ ون 245اٍل )

داس ثَد گشم( هـبّذُ ؿذ ٍ اختالف ثيي ایي دٍ تيوبس هؼٌي 219)

(05/0P<.)  ثيي هيبًگيي افضایؾ ٍصى سٍصاًِ گشٍُ آصهبیـي دٍم

داسي هـبّذُ ًـذ اٍل ٍ ػَم اختالف آهبسي هؼٌيّبي ثب گشٍُ

(05/0P>.) ِّبي حبكل اص پظٍّؾ حبضش ثب ًتبیح گضاسؽ یبفت

، وشهي ٍ عبلجي (1387)ؿذُ تَػظ یبساحوذي ٍ ّوىبساى 

(، خيبط 1372(، ويبًضاد )1387(، ایشاًخَاُ ٍ ّوىبساى )1383)

  ( ّوخَاًي داؿت.1394( ٍ هَػَي )1387)

افضایؾ ٍصى صًذُ دام یب ثِ ػجبستي دیگش ػشػت سؿذ اص خولِ  

تشیي فبوتَسّبیي اػت وِ التلبدي ثَدى یه ٍاحذ هْن

دّذ ٍ ثذیْي اػت دام-پشٍاسثٌذي گَػفٌذ سا تحت تأثيش لشاس هي

ّبیي وِ ػشػت سؿذ ثبالتشي داسًذ، ثشاي پشٍاسثٌذي اسصؽ ثيؾ-

ّبي صیبدي هـخق ؿذُ اػت ي خَاٌّذ داؿت. دس پظٍّؾتش
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تش ّن ّؼتٌذ اص ػشػت سؿذ تش وِ هؼوَالً خَاىوِ حيَاًبت ػجه

ثبؿٌذ. دس آصهبیؾ حبضش گشچِ داهٌِ ثبالتشي ثشخَسداس هي

گشم )تيوبس ػَم( تب  219ّبي پشٍاسي اص افضایؾ ٍصى سٍصاًِ ثشُ

ي ایي هيضاى سؿذ اًذوي گشم )تيوبس اٍل( دس سٍص هتغيش ثَد ٍل 245

ّبي ًش ؿبل ثَد. دس یه تش اص هيبًگيي هَسد اًتظبس ثشاي ثشُون

ثَد ٍ ثب  70ثِ  30اي وِ ًؼجت ػلَفِ ثِ وٌؼبًتشُ آى هغبلؼِ ثب خيشُ

ّبي غلظت اًشطي هـبثِ ثب آصهبیؾ حبضش، افضایؾ ٍصى سٍصاًِ ثشُ

ایي  (.1387گشم گضاسؽ گشدیذ )پبپي،  278ًش ؿبل پشٍاس ؿذُ 

گشم )خاللي صًَص ٍ ّوىبساى،  248ّبي ًش افـبسي سلن ثشاي ثشُ

گشم دس سٍص گضاسؽ ؿذُ  261تب  231ّبي ًش هغبًي ( ٍ ثش1370ُ

(. تفبٍت دس خيشُ غزایي ٍ 2014ٍ ّوىبساى،  Rezaei)اػت 

تَاًذ سٍؽ پشٍسؽ )ثبوغ اًفشادي دس همبثل ثبوغ گشٍّي( هي

همبیؼِ ثب ًتبیح دیگشاى اص دالیل تفبٍت دس ػشػت سؿذ دس 

(Papi ،2001 ثبؿذ. ػالٍُ ثش ػي ؿشٍع پشٍاس، ػشػت سؿذ دام )

ثِ ػَاهلي ّوچَى هلشف ثْيٌِ هبدُ خـه تَػظ دام ٍ تجذیل 

(، هلشف 2005ٍ ّوىبساى،  Olfazآى ثِ افضایؾ ٍصى ثذى )

ٍ  Hadadًيتشٍطى لبثل هتبثَليؼن، هلشف اًشطي لبثل هتبثَليؼن )

Hussein ،2004Ben Salem ( ٍ اػيذّبي 2002ٍ ّوىبساى،   ؛

ٍ ّوىبساى،  Galinaچشة فشاس حبكل اص تخويش دس ؿىوجِ )

( ثؼتگي داسد.   2004

 ّبي هختلف آسهبیؾيهصزف خَراك )گزم در رٍس( ٍ ببسدُ خَراك در تیوبر ،هیبًگیي ٍسى سًذُ  -2جذٍل

 اؿتجبُ †تيوبسّبي آصهبیـيكفت هَسد ثشسػي

 هؼيبس

 ػغح احتوبل

1 2 3 

 - - 17 15 18 تؼذاد ثشُ 

/a3/25 ab4/25 b4/28 56/0 03ٍصى ؿشٍع آصهبیؾ )ويلَگشم(

 a9/46 ab2/45 b3/44 79/0 03/0 ٍصى پبیبى آصهبیؾ )ويلَگشم(

 a9/14 ab6/14 b5/1412/003/0 †† )ويلَگشم(دٍسُ  هتَػظ ٍصى هتبثَليىي

a245 ab230 b21960/803/0 افضایؾ ٍصى سٍصاًِ )گشم(

05/0 8/27 1333 1381 1412 هبدُ خـه هلشفي سٍصاًِ )گشم(

05/0 4/25 1218 1261 1289 هبدُ آلي هلشفي سٍصاًِ )گشم(

207 212 پشٍتئيي خبم هلشفي سٍصاًِ )گشم(

  200 1/4 05/0

05/0 07/0 4/3 6/3 6/3 هلشف اًشطي لبثل هتبثَليؼن )هگبوبلشي/سٍص(

9/51/62/618/020/0ضشیت تجذیل خَسان

174/0168/0165/0005/023/0†††ثبصدُ خَسان

      هلشف ثشاػبع گشم ثش ويلَگشم ٍصى هتبثَليىي

 63/0 99/0 7/64 8/65 4/65 هبدُ خـه

 62/0 94/0 1/59 0/60 8/59 هبدُ آلي

62/0 16/0 7/9 9/9 8/9 پشٍتئيي خبم

63/0 003/0 167/0 170/0 169/0 اًشطي لبثل هتبثَليؼن )هگبوبلشي(
 سٍص. 148؛ هيبًگيي ػي ؿشٍع پشٍاس 3سٍص،  118؛ هيبًگيي ػي ؿشٍع پشٍاس 2سٍص،  93؛ هيبًگيي ػي ؿشٍع پشٍاس 1: †

ثشاػبع هيبًگيي هدوَع ٍصى صًذُ ؿشٍع ٍ پبیبى دٍسُ. ،(Wt. 0.75): ٍصى صًذُ دام ثِ تَاى ّفتبد ٍ پٌح كذم ††

 تمؼين ثش خَسان هلشفي. ٍصى سٍصاًِافضایؾ :  ثبصدُ خَسان ; †††

   a-b: داس  تفبٍت حشٍف دس ّش سدیف ًـبى دٌّذُ اختالف هؼٌي(05/0P<) ٍُّبي آصهبیـي اػت ثيي گش. 
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ّبي آصهبیـي، همذاس هبدُ خـه ّب دس گشٍُثب افضایؾ ػي ثشُ

هبدُ آلي ٍ اًشطي لبثل هلشفي ٍ اخضاء آى )پشٍتئيي خبم، 

اهب داس ًجَد هتبثَليؼن( اگشچِ دس ثيي تيوبسّب اص ًظش آهبسي هؼٌي

. ٍخَد اختالف )=05/0P)داس ؿذى ًـبى داد توبیل ثِ هؼٌي

داسي هيهيبًگيي تيوبسّب دس هشص هؼٌي

Baumontثشاثش ؿىؼتِ ؿذى )

تَاًذ دليلي ثش وبّؾ 

هلشف هبدُ خـه ثب افضایؾ ػي ؿشٍع پشٍاس دام ثَدُ وِ ػجت 

داس ثيي (. ػذم اختالف هؼٌي2ٍصى صًذُ ؿذُ اػت )خذٍل افضایؾ 

( دس همبیؼِ دٍ 1388هيضاى هلشف هبدُ خـه ثب ًتبیح هْبخش )

داهٌِ ّبي ًش صل ٍ داالق هغبثمت داؿت. هبِّ ثشُ 6ٍ  3گشٍُ ػٌي 

گشم )تيوبس 1333گشم )تيوبس اٍل( تب  1412هبدُ خـه هلشفي اص 

ش ثَد وِ ثب تَخِ ثِ ٍصى دام-ػَم( دس سٍص ثشاي ّش سأع ثشُ هتغي

ّبي آصهبیـي ٍ ًيض ثب تَخِ ثِ گضاسؿبت ػبیش هحمميي دس هَسد 

ّبي ًش پشٍاس ؿذُ ایشاًي دسؿت خثِ، ایي اسلبم هٌغمي ثِ ًظش ثشُ

ّبي ًش سػذ. دس ّويي ساثغِ هيضاى هبدُ خـه هلشفي ثشُهي

ب ت 1520(، داالق اص 1392گشم )سضبیي،  1460تب  1339هغبًي اص 

 1301تب  1105( ٍ صًذي اص 1393گشم )ؿْبثي ٍ ّوىبساى،  1610

( دس سٍص گضاسؽ ؿذُ اػت. 1392گشم )هالوي ٍ ّوىبساى، 

ػالٍُ ثش ٍصى صًذُ ٍ ػي دام، ثشخي اص خلَكيبت فيضیىي 

خَسان هبًٌذ هحتَي هبدُ خـه، اًذاصُ رسات ٍ همبٍهت دس 

ّوچَى ( ٍ ًيض ػَاهلي 1996 ،

 2ٍ صهبى هبًذگبسي خَسان دس ؿىوجِ 1پشؿذگي دػتگبُ گَاسؽ

(NRC ،2001ًيض هي ) .تَاًذ ثش هلشف خَسان هؤثش ثبؿذ 

داسي دس ضشیت ثب افشایؾ ػي ؿشٍع پشٍاس، اختالف آهبسي هؼٌي

-یبفتِ .)<05/0P)ّبي آصهبیـي هـبّذُ ًـذ تجذیل خَسان گشٍُ

ّبي ًش صل ٍ داالق ثب ػي ( ثشاي ثش1388ُ)ّبي ایي تحميك ثب ًتبیح هْبخش 

ّبي ًش افـبسي ثب ( ثشاي ثش1394ُهبّگي ٍ هَػَي ) 6ٍ  3ؿشٍع پشٍاس 

ضشیت سٍصگي ّوخَاًي داؿت.  120ٍ  100، 80ػي ؿشٍع پشٍاس 

اي دس تجذیل خَسان اص خولِ كفبتي اػت وِ تأثيش لبثل هالحظِ

ي پشٍاسي داؿتِ ٍ ّبثبصدُ التلبدي پشٍاسثٌذي دام ثِ ٍیظُ ثشُ

هؼوَالً ثب ػي دام  ساثغِ هؼتمين داسد  ثِ عَسي وِ هيضاى ػذدي 

ؿَد. ثِ ػجبست دیگش ضشیت تش هيآى ثب افضایؾ ػي دام ثضسي

-ّبي هؼي هيتش اص دامّبي خَاى هغلَةتجذیل خَسان دس دام

                                          

1. gut-fill 
2. retention time 

ثبؿذ. ػالٍُ ثش ػي دام، هيضاى ضشیت تجذیل خَسان ثِ ويفيت 

ي آى ًيض ثؼتگي داسد وِ دس پظٍّؾ ـىيل دٌّذُخيشُ ٍ اخضاي ت

ّبي آصهبیـي ثشاي توبهي تيوبسّب، هي-حبضش، یىؼبى ثَدى خيشُ

داس تيوبسّبي آصهبیـي دس تَاًذ یىي اص دالیل ػذم اختالف هؼٌي

  ایي كفت ثبؿذ.

ًوبیؾ دادُ ؿذُ  3ّبي آصهبیـي دس خذٍل فبیذُ گشٍُ-ّضیٌِ

خَسان هلشفي ٍ دسآهذ حبكل اػت. دس ایي خذٍل فمظ ّضیٌِ 

اص اضبفِ ٍصى صًذُ ثشاي یه سأع ثشُ هحبػجِ ؿذُ اػت ٍ ػبیش 

ّب هحبػجِ ًـذُ ّب ثِ دليل یىؼبى ثَدى ثشاي توبهي گشٍُّضیٌِ

اػت. ّضیٌِ خَسان دس پبیبى دٍسُ آصهبیؾ ثب افضایؾ ػي دام، ثِ 

تش خَسان وبّؾ یبفت ثِ عَسي وِ ایي سلن دس دليل هلشف ون

ّبي تيوبس ػَم تش اص تيوبس اٍل ٍ  دس دامّبي تيوبس دٍم  وندام

ّب تش اص تيوبس اٍل ٍ دٍم ثَد. دس آهذ حبكل اص فشٍؽ صًذُ دامون

تش ٍ دس ًتيدِ ٍصى صًذُ ًْبیي ثِ دليل افضایؾ ٍصى سٍصاًِ ثيؾ

پبیبى آصهبیؾ دس تيوبس اٍل ثبالتش اص تيوبس دٍم ٍ ػَم ٍ دس تيوبس 

اي وِ دس یه فؼبليت تشیي ًتيدِتيوبس ػَم ثَد. هْن دٍم ثبالتش اص

-پشٍاسثٌذي هَسد تَخِ اػت، تفبٍت حبكل اص ّضیٌِ ٍ دسآهذ هي

ثبؿذ وِ دس ایي آصهبیؾ ثشاي تيوبس اٍل ثبالتش اص دٍ تيوبس دیگش ٍ 

ثشاي تيوبس دٍم ثبالتش اص تيوبس ػَم ثَد ثِ عَسي وِ ػَد ًبخبلق 

ّبي دٍم ٍ ػَم ثِ تشتيت ت ثِ گشٍُّش سأع ثشُ دس گشٍُ اٍل ًؼج

 3سیبل ثَد. ًتبیح لبثل هـبّذُ دس خذٍل 207999ٍ  132848

تش ثِ دليل ّب دس ػٌيي پبیييثيبًگش ایي اػت وِ پشٍاسثٌذي ثشُ

تش، هٌدش ثِ تش ٍ دس ًتيدِ افضایؾ ٍصى صًذُ ثيؾػشػت سؿذ ػشیغ

 ّذ ؿذ. ي پشٍاسثٌذي ثشُ خَادسآهذ ثبالتشي ثشاي كبحجبى حشفِ
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 †ّبي آسهبیؾي )ریبل(فبیذُ گزٍُ-بزرعي ّشیٌِ -3جذٍل

 ††تيوبسّبي آصهبیـي فبیذُ یه سأع ثشُّضیٌِ –

1 2 3 

 11852 12278 12554 ّضیٌِ خَسان هلشفي سٍصاًِ 

 995543 1031392 1054544 ّضیٌِ خَسان هلشفي دس پبیبى دٍسُ

 2208000 2316000 2472000 دسآهذ حبكل اص فشٍؽ اضبفِ ٍصى 

 1212457 1284608 1417456 فبیذُ )ػَد ًبخبلق( -تفبٍت ّضیٌِ
سیبل، ٍ ليوت فشٍؽ ّش  8891ّبي آصهبیـي، فمظ ّضیٌِ خَسان هحبػجِ ؿذُ اػت. ليوت توبم ؿذُ خَسان ثشاػبع هبدُ خـه ّب ثشاي توبهي گشٍُ: ثب تَخِ ثِ یىؼبى ثَدى ػبیش ّضیٌِ†

 سیبل ثَدُ اػت. 120000ويلَگشم دام صًذُ دس ػبل آصهبیؾ، 

 سٍص. 148؛ هيبًگيي ػي ؿشٍع پشٍاس 3سٍص،  118؛ هيبًگيي ػي ؿشٍع پشٍاس 2سٍص،  93؛ هيبًگيي ػي ؿشٍع پشٍاس 1: ††

 تَصیِ تزٍیجي    

ّبي ػهِ هبّهِ(   اٍل )ثشُ گشٍُتشسٍصاًِ ثبالثب تَخِ ثِ افضایؾ ٍصى 

ّبي چْبس ٍ پٌح هبِّ( وِ هٌدهش ثهِ   ًؼجت ثِ گشٍُ دٍم ٍ ػَم )ثشُ

تشي خَاّذ ؿذ، ثِ داهذاساى پشٍسؽ دٌّهذُ گَػهفٌذ   دسآهذ ثيؾ

ّبي ًش سا دس ػي ػِ تب چْهبس ههبّگي ٍاسد   ؿَد ثشُؿبل تَكيِ هي

 ػيؼتن پشٍاسثٌذي ًوبیٌذ.  

 هٌببغ    

آثبدي، ع. ػوشاًي، .ج. ػلي پٌبُ، م. اًخَاُ، ع.، سحيوي ؿنایش

(. اثش پشٍاسثٌذي ثِ سٍؽ صٍد اص 1387یَػف الْي، .م. )

ّبي ًظاد ثلَچي. خالكِ همبالت ػَهيي ؿيشگيشي ثش سٍي ثشُ

وٌگشُ ػلَم داهي وـَس، داًـىذُ وـبٍسصي، داًـگبُ 

  .126فشدٍػي هـْذ، ف 

(. آهبسًبهِ وـبٍسصي، خلذ دٍم: دفتش آهبس ٍ فٌبٍسي 1393ًبم. )ثي

ف.  396اعالػبت. ٍصاست خْبد وـبٍسصي.

(. اسصیبثي التلبدي پشٍاسثٌذي ثشُ ثب ػغَح 1387پبپي، ى. )

هختلف وٌؼبًتشُ. پبیبى ًبهِ وبسؿٌبػي اسؿذ. داًـگبُ صًدبى، 

ف.  128داًـىذُ وـبٍسصي. 

ًگشؿي ثش رخبیش طًتيىي دام ٍ عيَس ثَهي (. 1378تَوليبى، ج. )

كفحِ. 451ایشاى. هؤػؼِ تحميمبت ػلَم داهي وـَس. وشج. 

خاللي صًَص، م.، اػذي همذم، س. وبؿبًيبى، ى ٍ اوجش، م.ن. 

(. ثشسػي تَاى تَليذ گَػفٌذ افـبسي دس اػتبى صًدبى. 1370)

پبیبى ًبهِ وبسؿٌبػي اسؿذ. گشٍُ داهپشٍسي، داًـىذُ 

، داًـگبُ تْشاى.وـبٍسصي

ّبي ػشثي. (. تؼييي ػي هٌبػت ؿشٍع پشٍاس دس ثش1387ُخيبط، ا. )

گضاسؽ ًْبیي پشٍطُ تحميمبتي. ٍصاست خْبد وـبٍسصي، 

ػبصهبى تحميمبت، آهَصؽ ٍ تشٍیح وـبٍسصي، هؤػؼِ 

تحميمبت ػلَم داهي وـَس.

(. اثش عَل دٍسُ ٍ فلل پشٍاس 1388دادپؼٌذ، م. ٍ ایضدي فشد، ج. )

ّبي لضل ٍ هْشثبى. هدلِ ػلَم داهي ایشاى، ش ػولىشد پشٍاس ثشُث

.65-71، 3، ؿوبسُ 40دٍسُ 

(. تأثيش تغزیِ ػيالط تبج خشٍع دس خيشُ  ثش 1392سضبیي، ج. )

ّبي ًش پشٍاسي ٍ گبٍّبي ؿيشي. سػبلِ دٍسُ ػولىشد ثشُ

ف. 132دوتشي، گشٍُ ػلَم داهي، داًـگبُ تشثيت هذسع. 

(. اثش سٍغي وبًَال ٍ سٍغي 1393دل، ي. )ؿٌيؿْبثي، ح. ٍ چب

ّبي خًَي ٍ خلَكيبت پًَِ وَّي ثش ػولىشد، فشاػٌدِ

ّبي پشٍاسي داالق. پظٍّؾ دس ؿيويبیي الؿِ ثشُ

.33-50ًـخَاسوٌٌذگبى. خلذ دٍم، ؿوبسُ اٍل: 

(. تأثيش 1389كبدلي، م.ُ.، هٌلَسي، ُ. دؿتي صادُ، م. ووبلي، ا.ا. )

ُ اص خشهبي ًبهشغَة ثش دسكذ ٍصى ػي ٍ دسكذ اػتفبد

ّبي پشٍاسي اػتبى ثَؿْش. هدوَػِ چىيذُ اًذاهْبي ثذى ثشُ

همبالت چْبسهيي وٌگشُ ػلَم داهي ایشاى. پشدیغ وـبٍسصي 

.161ٍ هٌبثغ عجيؼي داًـگبُ تْشاى )وشج(. ف 

ع. گشاهي، ع.ا. هيشّبدي، م. فش، صاّذيح. ػجبػي، ا. فضبئلي، 

. خذاٍل تشويجبت (1387) ، ع.م.ٍ ػلَيى. تيوَسًظاد 

ؿيويبیي هٌبثغ خَسان دام ٍ عيَس ایشاى. ٍصاست خْبد 
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وـبٍسصي. ػبصهبى تشٍیح، آهَصؽ ٍ تحميمبت وـبٍسصي، 

ف. 82 هؤػؼِ تحميمبت ػلَم داهي وـَس.

(. ثشسػي اثش هذت صهبى 1383وشهي، م.، عبلجي، م.ع. )

 ّبي لشيؿيشخَاسگي ثش خلَكيبت ٍ تشويت الؿِ ثشُ

ثختيبسي. اٍليي وٌگشُ ػلَم داهي ٍ آثضیبى وـَس، هدوَػِ 

ّبي وـبٍسصي ٍ هٌبثغ عجيؼي همبالت، خلذ اٍل، داًـىذُ

.67داًـگبُ تْشاى. ف 

(. ثشسػي اثش ػي ٍ خٌغ ثش سٍي هيضاى سؿذ ٍ 1372ويبًضاد، م. )

ّبي پشٍاس. پبیبى ًبهِ وبسؿٌبػي اسؿذ. خلَكيبت الؿِ ثشُ

اًـگبُ تْشاى.داًـىذُ وـبٍسصي، د

(. اثش ٍصى ٍ ػي اصؿيشگيشي ثش ػولىشد 1391هؼلويَى، م.ت. )

ّبي ًش افـبسي. گضاسؽ ًْبیي پشٍطُ تحميمبتي. پشٍاسي ثشُ

ٍصاست خْبد وـبٍسصي، ػبصهبى تحميمبت، آهَصؽ ٍ تشٍیح 

وـبٍسصي، هؤػؼِ تحميمبت ػلَم داهي وـَس. 

تأثيش هٌبثغ گًَبگَى  (.1392هالوي، م. ًَسٍصیبى، م. ٍ خبدم، ع.ا. )

ّبي خَى ثشُ-سٍي ثش ػولىشد، غلظت هَاد هؼذًي ٍ فشاػٌدِ

.109-115: 2، ؿوبس15ُي صًذي. ًـشیِ تَليذات داهي، دٍسُ 

( تؼييي ػي هٌبػت ؿشٍع پشٍاسثٌذي ٍ اثش 1394هَػَي، ع.ع. )

ّبي ًش افـبسي. گضاسؽ ًْبیي آى ثش خلَكيبت الؿِ ثشُ

ْبد وـبٍسصي، ػبصهبى تحميمبت، پشٍطُ تحميمبتي. ٍصاست خ

آهَصؽ ٍ تشٍیح وـبٍسصي، هؤػؼِ تحميمبت ػلَم داهي 

وـَس. 

(. ثشسػي اثش ػي ٍ عَل دٍسُ پشٍاس ثش ػولىشد 1388هْبخش، م. )

ّبي ًظاد صل ٍداالق. گضاسؽ ًْبیي پشٍطُ تحميمبتي. ثشُ

ٍصاست خْبد وـبٍسصي، ػبصهبى تحميمبت، آهَصؽ ٍ تشٍیح 

ِ تحميمبت ػلَم داهي وـَس.وـبٍسصي، هؤػؼ

(. تؼييي ػي ٍ ٍصى هٌبػت 1389پَس، س.، ٍ ایالهي، ة. )ًمذي

ثشاي پشٍاس گَػفٌذ تَدُ ثْوئي دس اػتبى وْگيلَیِ ٍ 

ثَیشاحوذ. چىيذُ همبالت چْبسهيي وٌگشُ ػلَم داهي ایشاى، 

پشدیغ وـبٍسصي ٍ هٌبثغ عجيؼي داًـگبُ تْشاى )وشج(، ف 

237.

 

ّبي (. عشح1377سضبیي، ع.م. ٍ ٍلي صادُ، م. )یضدي كوذي، ة. 

ّبي وـبٍسصي. اًتـبسات داًـگبُ تْشاى. آهبسي دس پظٍّؾ

ف. 764چبح دٍم. 

(. اثش صهبى اص 1387یبساحوذي، ثْشٍص.، ٍ هحذ عبلي، م. )

ّبي ًش ؿيشگيشي ثش خلَكيبت سؿذ ٍ ػولىشد پشٍاسي ثشُ

هي وـَس، ًظاد لشي. خالكِ همبالت ػَهيي وٌگشُ ػلَم دا

 .40داًـىذُ وـبٍسصي، داًـگبُ فشدٍػي هـْذ، ف 
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