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 ػضَ ّیئت ػلوی داًطگبُ آصاد اسالهی ٍاحذ خَساسگبى

 چکیده

ایي آصهبیص ثِ هٌظَس ثشسسی تبثیش استفبدُ اص سٍش ّبی هختلف فشآٍسی جیشُ ّبی غزایی حبٍی اًَاع هٌبثغ فیجش هحلَل ٍ 

 560دس ایي آصهبیص اص . سٍصگی اًجبم ضذ 42تب  1ٍخصَصیبت دستگبُ گَاسش جَجِ ّبی گَضتی اص سي ًبهحلَل ثش ػولکشد 

تکشاس  4تیوبس ٍ  10دس قبلت یک طشح کبهالً تصبدفی ثب ( 2×5)ثِ صَست آصهبیص فبکتَسیل  303قطؼِ جَجِ گَضتی ساع 

ًَع فشآٍسی اثش هؼٌی داسی ثش . ّب اًذاصُ گیشی ضذ سٍصگی ٍصى ٍ طَل اجضای سٍدُ کَچک جَجِ  42ٍ  21دس سي . استفبدُ ضذ

ثطَسیکِ ثیطتشیي هیضاى طَل هشثَط ثِ گشٍُ ّبی تغزیِ (. P <05/0)سٍصگی داضت  42طَل سٍدُ کَچک ٍ اجضای آى دس سي 

تبثیش ًَع سٍصگی ًیض تحت  42سٍصگی ٍ ٍصى دئَدًَم دس سي  21ػالٍُ ثش ایي ٍصى ایلئَم دس سي . ضذُ ثب خَساک پلت ضذُ ثَد

استفبدُ اص هٌبثغ فیجش ًبهحلَل هبًٌذ کبُ گٌذم ٍ پَستِ ثشًج دس جیشُ غزایی ًیض ثبػث افضایص ٍصى (. p<05/0)فشآٍسی قشاس گشفت

تفبلِ چغٌذس قٌذ ثِ ػٌَاى فیجش هحلَل دس سي (. p<05/0)سٍصگی ضذ 21دئَدًَم ٍ طَل طٍطًَم، ایلئَم ٍ سٍدُ کَچک دس سي 

ًتبیج حبصل اص فیجش ًبهحلَل ثبػث افضایص ٍصى ٍ طَل سٍدُ کَچک ٍ قسوت ّبی دئَدًَم، طٍطًَم ٍ ایلئَم سٍصگی هطبثِ ثب  42

ثِ طَس کلی ًتبیج حبصل اص ایي تحقیق ًطبى داد کِ استفبدُ اص اًَاع فیجش ًبهحلَل ثَیظُ پَستِ ثشًج ٍ ّوچٌیي  .(p<05/0)گشدیذ

تٌْب اثش هٌفی ثش ػولکشد سٍدُ کَچک ًذاسد ثلکِ ثبػث ثْجَد ٍ سضذ ٍ تَسؼِ فیجش هحلَل دس جیشُ غزایی جَجِ ّبی گَضتی ًِ 

 .   سٍدُ کَچک خَاّذ ضذ

 فشآٍسی خَساک، ًَع فیجش، تَسؼِ سٍدُ کچک، جَجِ گَضتی  :واژگان کلیدی

 

 مقدمه 

چشاکِ حذ . ثبضذ اهشٍصُ یبفتي سٍش ّبی هذیشیتی جذیذ ٍ هقشٍى ثِ صشفِ دس صهیٌِ پشٍسش جَجِ گَضتی اهشی ضشٍسی هی

هطلَة هصشف خَساک ٍ ثْشُ ٍسی اص هَاد هغزی هصشف ضذُ دغذغِ تَلیذ کٌٌذگبى خَساک ٍ پشٍسش دٌّذگبى جَجِ گَضتی 

ثشای هثبل هٌبثغ فیجش دس جیشُ . هطبلؼبت ًطبى هی دّذ کِ سٍدُ کَچک ػوَهبً ثِ تغییشات جیشُ غزایی پبسخ هی دّذ. هی ثبضذ

ثب تغییش دادى الگَی هصشف خَساک، ثش ( ًشم یب صثش)ٍ اًذاصُ رسات( پلت یب آسدی)ضکل خَساک ،(هحلَل یب ًبهحلَل)غزایی

صاًگ ٍ (. 2010جیوٌض هَسًَ،)جوؼیت ٍ تٌَع هیکشٍفلَسا، چسجٌذگی هحتَیبت ّضوی ٍ سضذ ٍ تَسؼِ سٍدُ تبثیش هی گزاسًذ

هصشف خَساک ٍ ثْجَد قبثلیت ّضن هَاد هغزی  ثیبى ًوَدًذ کِ هصشف جیشُ غزایی پلت ثِ دلیل افضایص( 2002)ّوکبساى 

ٍصى ٍ طَل دستگبُ گَاسش سا ( هحلَل یب ًبهحلَل)فیجش جیشُ غزایی . هَجت افضایص ٍصى سٍدُ ٍ استفبع پشصّبی آى هی گشدد

هی ثِ ایي صَست کِ ّن ٍصى ٍ ّن طَل دستگبُ گَاسش ثب افضایص سطَح فیجش جیشُ غزایی افضایص . تحت تبثیش قشاس هی دّذ

 ًیض ًتبیج هطبثْی سا ثیبى ًوَدُ اًذ کِ ٍجَد فیجش دس جیشُ غزایی ( 1226) جَسجٌسي ٍ ّوکبساى (. 2001ایجی ٍّوکبساى،)یبثذ 



 

 

ایي ًتبیج هی تَاًذ ثِ دلیل افضایص پشص دس قسوتْبی هختلف سٍدُ . ثبػث افضایص ٍ تَسؼِ دستگبُ گَاسش اص ًظش طَل هی ضَد

ثذیي تشتیت تحقیق حبضش ثب ّذف ثشسسی اثش دٍ ًَع سٍش ضبهل فشآٍسی . یَاسُ سٍدُ ایجبد گشددکَچک ٍ دسگیش ضذى فیجش ثب د

ثؼٌَاى ( ٍیتبسل)ٍ چْبس هٌجغ فیجش ضبهل کبُ گٌذم، پَستِ ی ثشًج ٍ فیجش فشآٍسی ضذُ ( پلت کشدى)ٍ گشم ( آسیبة ًوَدى)سشد 

 .ػولکشد ٍ سضذ ٍ تَسؼِ سٍدُ کَچک اًجبم ضذ فیجش ّبی ًبهحلَل ٍ تفبلِ ی چغٌذس قٌذ ثؼٌَاى فیجش هحلَل ثش

 

 مواد و روش ها

استفبدُ  2*5قطؼِ جَجِ گَضتی یکشٍصُ ثِ صَست یک طشح کبهالً تصبدفی دس قبلت یک آصهبیص فبکتَسیل  560دس ایي طشح اص 

گشٍُ ّبی آصهبیطی . ثَدقطؼِ جَجِ گَضتی یک سٍصُ ثشخَسداس  14تکشاس ٍ ّش تکشاس ًیض اص  4ثِ طَسی کِ ّش گشٍُ ضبهل . ضذ

ثِ ( فیجش فشآٍسی ضذُ% 5/0کبُ گٌذم ٍ % 3تفبلِ چغٌذس قٌذ،% 3پَستِ ثشًج، % 3)چْبس هٌجغ تبهیي فیجش : دس ایي آصهبیص ضبهل

تٌظین . ّوشاُ یک گشٍُ کٌتشل ثَد کِ ثِ دٍ صَست آسدی ٍ پلت ضذُ ّش کذام اص جیشُ ّب تْیِ ٍ دس اختیبس جَجِ ّب قشاس گشفت

ّبی غزایی ثِ صَستی ثَد کِ ّش یک اص هٌبثغ فیجش هَسد آصهبیص ثب ًسجت ّبی هَسد ًظش جبیگضیي هبدُ خٌثی هَجَد دس جیشُ 

سٍصگی ًیض یک قطؼِ جَجِ ًش اص ّش تکشاس رثح ٍ صفبت هشثَط ثِ ٍصى ٍ طَل کل سٍدُ  42ٍ  21دس سي . گشٍُ کٌتشل ضذًذ

تجضیِ ٍ تحلیل آهبسی دادُ ّبی هَسد اًذاصُ گیشی ًیض ثب استفبدُ اص ًشم افضاس . ضذکَچک، دئَدًَم، طٍطًَم ٍ ایلئَم اًذاصُ گیشی 

هقبیسبت ثیي هیبًگیي گشٍُ ّبی آصهبیطی ًیض ثب استفبدُ اص آصهَى حذاقل هیبًگیي هشثؼبت . اًجبم ضذ   SAS(2003)آهبسی 

(LSM )اًجبم ضذ . 

 

 

 نتایج و بحث

ًَع فشآٍسی تٌْب سٍی ٍصى ایلئَم دس سي . اسائِ ضذُ است( 1)سٍدُ کَچک دس جذٍلًتبیج هقبیسبت هیبًگیي ٍصى ٍطَل اجضای 

ثطَسیکِ ثبالتشیي هیضاى ٍصى ایلئَم ٍ دئَدًَم هشثَط ثِ (. p<05/0)سٍصگی تبثیشگزاس ثَد  42سٍصگی ٍ ٍصى دئَدًَم دس سي  21

سٍصگی تحت تبثیش ًَع فشآٍسی  42َم ًیض دس سي طَل دئَدًَم، طئَطًَم ٍایلئ. گشٍُ ّبی دسیبفت کٌٌذُ جیشُ غزایی پلت ثَد

دس هجوَع دس کل دٍسُ پشٍسضی ًیض ٍصى ٍ طَل قسوتْبی هختلف سٍدُ کَچک جَجِ ّبی . (P >05/0)خَساک قشاس گشفتِ اًذ 

ع ٍی هطبثق ثب ایي ًتبیج ا. گَضتی دسیبفت کٌٌذُ جیشُ غزایی پلت ثبالتش اص گشٍُ ّبی دسیبفت کٌٌذُ جیشُ غزایی آسدی ثَد

دسیبفتٌذ کِ ٍصى ًسجی سٍدُ کَچک ثب جیشُ آسدی ضکل ثِ صَست هؼٌی داسی کبّص هی یبثذ ٍلی ثب جیشُ ( 2001)َّع ٍّتلٌذ

ًیض ثیبى ًوَدًذ کِ هصشف جیشُ غزایی پلت ثِ دلیل افضایص هصشف ( 2002)ّوکبساى صاًگ ٍ. سقیق ضذُ ثب سلَلض افضایص هی یبثذ

دس طَل دٍسُ پشٍسضی هٌبثغ . هغزی هَجت افضایص ٍصى سٍدُ ٍ استفبع پشصّبی آى هی گشدد خَساک ٍ ثْجَد قبثلیت ّضن هَاد

اهب طَل طئَطًَم . فیجش خَساکی اضبفِ ضذُ ثِ جیشُ غزایی ًتَاًستٌذ ٍصى قسوتْبی هختلف سٍدُ کَچک سا تحت تبثیش قشاس دٌّذ

استفبدُ اص هٌبثغ فیجش ًبهحلَل . (P >05/0)قشاس دادًذ سٍصگی سا تحت تبثیش 21سٍصگی ٍ طَل ایلئَم سا دس سي  42ٍ 21دس سي 

سٍصگی  21هبًٌذ کبُ گٌذم ٍپَستِ ثشًج دس جیشُ غزایی ثبػث افضایص ٍصى دئَدًَم ٍ طَل طٍطًَم، ایلئَم ٍ سٍدُ کَچک دس سي 

طَل دستگبُ گَاسش سا  ٍصى ٍ( هحلَل یب ًبهحلَل)ًیض ثیبى ًوَدُ اًذ کِ فیجش جیشُ غزایی ( 2001) ایجی ٍ ّوکبساى. گشدیذ

 ثِ ایي صَست کِ ّن ٍصى ٍ ّن طَل دستگبُ گَاسش ثب افضایص سطَح فیجش جیشُ غزایی افضایص هی . تحت تبثیش قشاس هی دّذ



 

 

ًیض ًتبیج هطبثْی سا ثیبى ًوَدُ اًذ کِ ٍجَد فیجش دس جیشُ غزایی ثبػث افضایص ٍ تَسؼِ ( 1226) جَسجٌسي ٍ ّوکبساى . یبثذ

، ایي (ّبیپشٍتشٍفی)سلَلْب ٍ ثبفت ّبی دستگبُ گَاسش اص ًظش اًذاصُ ًیض ثضسگ هی ضًَذ. اص ًظش طَل هی ضَددستگبُ گَاسش 

ّوچٌیي ایي ًتبیج هی تَاًذ ثِ دلیل . افضایص دس طَل ٍاًذاصُ سکَم ثیطتش اص سبیش قسوت ّبی دستگبُ گَاسش هطَْد هی ثبضذ

ًکتِ قبثل تَجِ دس ایي تحقیق اثش . ضذى فیجش ثب دیَاسُ سٍدُ ایجبد گشدد افضایص پشص دس قسوتْبی هختلف سٍدُ کَچک ٍ دسگیش

سٍصگی هطبثِ ثب ًتبیج حبصل اص فیجشّبی ًبهحلَل ثِ صَست هؼٌی  42تفبلِ چغٌذس قٌذ ثِ ػٌَاى فیجش هحلَل هی ثبضذ کِ دس سي 

فیجش هحلَل ثب . ًَم ٍ ایلئَم گشدیذداسی هَجت افضایص ٍصى ٍ طَل سٍدُ کَچک ٍ ًیض ٍصى ٍطَل قسوت ّبی دئَدًَم، طٍط

افضایص چسجٌذگی هحتَیبت ّضوی، افضایص حجن ٍ اًجسبط دیَاسُ گَاسضی ٍ کبّص سشػت ػجَس هحتَیبت اص دستگبُ گَاسش 

اثشات هتقبثل ًَع فشآٍسی خَساک ٍ هٌجغ فیجش ًیض دس کل دٍسُ (. 2010جیوٌض هَسًَ،)هَجت افضایص ٍصى دستگبُ گَاسش هی گشدد

ثِ گًَِ ای کِ گشٍُ ّبی . (P >05/0)ی ثش ٍصى ٍ طَل سٍدُ کَچک ٍ اجضای تطکیل دٌّذُ آى اثش هؼٌی داسی داضتپشٍسض

سٍصگی ٍ گشٍُ ّبی هصشف کٌٌذُ جیشُ  21هصشف کٌٌذُ جیشُ غزایی پلت ضذُ حبٍی پَستِ ثشًج ثبالتشیي طَل سٍدُ دس سي 

ثٌبثشایي ثِ ًظش هی سسذ . سٍصگی سا ایجبد ًوَدًذ 42َل سٍدُ دس سي غزایی پلت ضذُ حبٍی تفبلِ چغٌذس قٌذ ثبالتشیي ٍصى ٍط

هٌبثغ فیجش اضبفِ ضذُ ثِ جیشُ غزایی ًِ تٌْب اثش هٌفی ثش سضذ ٍ تَسؼِ سٍدُ کَچک ًذاضتِ ثلکِ اثش سٍش فشآٍسی حشاستی سا دس 

 .ساثطِ ثب افضایص ٍصى ٍ طَل سٍدُ کَچک ثْجَد هی ثخطٌذ
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