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 چکیذه

در ایي تحميك . ّبی پزٍاری ًضاد لزی ثختيبری اًجبم ؽذی ثزُایي پضٍّؼ ثِ هٌظَر اعتفبدُ اس وَدهزغی پزتَتبثی ؽذُ در جيزُ

ويلَگزم پظ اس ؽيزگيزی در لبلت یه عزح وبهال  22/34±/31ثختيبری ثِ ظبّز عبلن ثب هيبًگيي ٍسىراط ثزُ ًز لزی  15تؼذاد 

وَد هزغی جوغ آٍری . ّبی اًفزادی  ثِ عَر تصبدفی تمغين ثٌذی ؽذًذراط ثزُ در ّز تيوبر در لفظ 5تيوبر ٍ  3تصبدفی ثب 

. ػول آٍری ؽذُ ٍ هَرد آسهبیؼ لزار گزفت 60ایشٍتَح وجبلت  ؽذُ اس یه ٍاحذ هزؽ تخن گذار ثب رٍػ پزتَدّی گبهب ثب رادیَ

ويلَگزی لبثل هصزف ثَدُ  5درصذ وٌغبًتزُ ٍ در عغح  20ثِ عَر ولی اعتفبدُ اس وَد هزغی پزتَتبثی ؽذُ در جيزُ تب هيشاى 

 .ٍاختالف آهبری هؼٌی داری ثب گزٍُ ؽبّذ ًذاؽت ٍ اس لحبػ التصبدی ایي گًَِ جيزُ هٌبعت تز ثَد

 وَدهزغی، پزتَتبثی، ثزُ، صفبت رؽذ، الؽِ :ها کلیذواژه

 مقذمه

. ؽیَد تزیي ػبهل هحذٍدوٌٌذُ در داهپزٍری وؾَر هحغَة هیی ّبی پزٍتئيٌی ثِ ػٌَاى هْنووجَدهٌبثغ خَران دام، ثِ ٍیضُ هىول

ّب اس جولِ ولغين، فغفز، هٌيشین، ًيبس دامػالٍُ ثزایي وَد هزغی حبٍی همبدیز لبثل تَجْی اس هَاد هؼذًی هَرد (.. 1370ؽزیفی، )

 (1388فضبئلی ٍ همصَدی، )ثبؽذهظ ٍ رٍی ثَدُ وِ در تأهيي ًيبسّبی هَاد هؼذًی دارای اّويت هی

 روش انجام آزمایش

دیذ درصذ وٌغبًتزُ هصزفی ثزای ّزتيوبر تْيِ گز60ٍ( فمظ یًَجِ)درصذػلَفِ 40ّب، خَران رٍساًِ ثِ هيشاى پظ اس تْيِ جيزُ

ّب ثصَرت رٍساًِ جوغ آٍری ٍ در پبیبى ثِ رٍػ هصزف آساد ٍ اختيبری دراختيبر ّز گزٍُ لزار گزفت، ٍثبلی هبًذُ خَران

رٍس پظ اس آى در اختيبر دام ّب لزار گزفت  85ّبی آسهبیؾی اسسهبى ؽيزگيزی ؽذُ حذٍدا عِ هبّگی تب جيزُ. ّزّفتِ تَسیي ؽذ

ّبی خَران پظ اس آى اعالػبت هزثَط ثِ ؽبخص. رٍس خَران در اختيبر دام ّب لزار گزفت 15ضوٌب ثزای ػبدت پذیزی دام ّب، 

دادُ ؽذُ ٍ ثبلی هبًذُ آى، ٍسى اٍليِ، ٍسى وؾی ّزهبُ یىجبر ٍٍسى پبیبًی اًذاسُ گيزی ٍ ثجت ؽذ ٍخَران هصزفی، افشایؼ ٍسى 

 (.1384سهبًی،)رٍساًِ،ضزیت تجذیل هحبعجِ گزدیذ 

 ًتبیج ٍثحث

داری ًذاؽت وِ ایي ًتبیج ثب ًتبیج ثِ ّبی پزٍاری تبثيز هؼٌی ًتبیج ًؾبى داد وِ تيوبرّبی هختلف آسهبیؾی در ٍسى ًْبیی ثزُ

ّوچٌيي ثب جبیگشیي وزدى وَد هزغی ( 1993)، پبتيل ٍ ّوىبراى. ، ّوخَاًی دارد(1995)دعت آهذُ درآسهبیؼ خليل ٍ ّوىبراى 

. ِ  ّبی آًگَط، هبدُ خؾه هصزفی ثِ عَر هؼٌی داری در همبیغِ ثب جيزُ ؽبّذ وبّؼ یبفتثِ جبی ثخؼ وٌغبًتزُ در گَعبل

ّبی آسهبیؾی لزار ًگزفت وِ در آسهبیؼ ّب تحت تأثيز جيزُ، هبدُ خؾه ٍ هبدُ آلی هصزفی دام(. 2004)وپَعلی ٍ ّوىبراى

 .حبضزایي ًتيجِ ّوخَاًی دارد
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ّبی ًز پزٍاری در ٌّگبم وؾتبر تفبٍت آهبری هؼٌی داری  ًذاؽت اگزچِ اس ثزُ یثب تَجِ ثِ ًتبیج ثذعت آهذُ ٍسى سًذُ

درصذ وَد هزغی ثِ  20ٍ 10ٍسى الؽِ گزم ٍعزد اس تيوبر .درصذ وَد هزغی افشایؼ ثيؾتزی را ًؾبى داد 20ًظز ػذدی گزٍُ 

ثبؽذ گزم ٍ عزد در ایي تيوبرّب  هیدٌّذُ افشایؼ ٍسى در الؽِ گزم ثِ دعت آهذ وِ ایي هَضَع ًؾبى 27452ٍ28470تزتيت 

 .ًيش ًتبیج هؾبثْی را اػالم وزدًذ (1996)ٍوبیًَگ ٍ ّوىبراى(2011)، اٍثيذات ٍ ّوىبراى(1987)وزٍط ٍ ّوىبراى

 

 گیری کلینتیجه

 5َ دادُ ؽذُ ّبی وؾتبر ؽذُ ٍعؼن ٍ رًگ وبهال یىغبى ثب گزٍُ ؽبّذ هی تَاى ثيبى وزد وِ عغح پزتثب تَجِ ثِ عالهتی وبهل ثزُ

اس ًظیز دعیتبٍرد التصیبدی    . ويلَ گزی ّن وبفی ثَدُ ٍاس ًظز وبّؼ ثبر هيىزٍثی ؽذت اؽؼِ تبثيز چٌذاًی ثز ولٌی وبًت ًذاؽت 

ّبی گزاى ليوت ثبسار اهزٍس وؾیَر را  ّب ٍ وٌغبًتزُهَضَع هَرد ثحث ثِ اّويت جبیگشیٌی هٌبعت وَد پزتَ دادُ ؽذُ را ثب ػلَفِ

تَجيیِ   تَاى ثْزُ التصبدی اییي عیزح را  دّذ هیرٍثِ ؽىغت پزٍارثٌذی ٍ هذیزیت هٌبعت دام وؾَر را ًؾبى هی ًوبیبى ٍ هجحث

ّبی ًَ در راعتبی اّذاف ثلٌذ جوَْری اعالهی اس اعتفبدُ صلح آهيش اس اًزصی اتویی ٍ  تز ثحث اعتفبدُ اس اًزصی وزد ٍاسّوِ هْن

 .ارتجبط ثب صٌؼت داهپزٍری را خبعز ًؾبى وزد
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