
 

 

 گايَای ضیری َلطتایه وقص کىجالٍ پالم بر ريی پارامترَای جسمی ي بدوی

 1*سیذهسؼَد داٍدی
 

  .ضْش، اصفْاى، ایشاىضْش، ضاّیيٍاحذ ضاّیي، ُ آصاد اسالهیداًطگا وطاٍسصی داًطىذ1ُ

 چکیدٌ

-ّای ضاّذ ٍ خیشُتذًی ٍ افضایص ٍصى، تیي خیشُ ّذف اص اخشای ایي آصهایص، تشسسی اثشات استفادُ اص وٌدالِ پالن تش ٍضؼیت

 دس گشٍُ. تىشاس استفادُ ضذ4گشٍُ تا 4ای دس دس ایي تحمیك، اص یه آصهایص هشتغ التیي چٌذ هطاّذُ. ّای غزایی آصهایطی تَد

ٍ  15، 5/7ِ تشتیة، ّای آصهایطی، تضاّذ، وِ خیشُ هصشفی هؼوَل گاٍداسی تَد، تذٍى وٌدالِ پالن دس ًظش گشفتِ ضذ ٍ دس خیشُ

ًتایح حاصل اص ایي آصهاتص ًطاى داد وِ، استفادُ اص وٌدالِ پالن دس توام سطَح، . دسصذ وٌدالِ پالن خایگضیي سثَس گٌذم ضذ30

دس ًْایت، تا اًدام ایي آصهایص هطخص ضذ وِ اص (. P<05/0)داسی تش ٍضؼیت تذًی ٍ افضایص ٍصى داضتِ است تأثیشات هؼٌی

دسصذ اص وٌدالِ پالن تِ خای سثَس گٌذم، تذٍى داضتي ّیچگًَِ اثشات سَء، دس 30تَاًٌذ تا سطح داهذاساى هیًظش ػولی، 

 .گاٍّای ضیشی ضیشدُ ّلطتایي استفادُ ًوایٌذ

.ٍضؼیت تذًی، گاٍّای ضیشی ضیشدُ، پالنوٌدالِ : ياژگان کلیدی  

 

 مقدمٍ 

ّای دام، دٍ ػاهل دس خْت تأهیي حذاوثش تَلیذ تا حذالل ّضیٌِ تَدُ ًیاصهٌذیضٌاخت ٍ اسصضیاتی هَادغزایی ٍ ّوچٌیي تطخیص 

دّی هْوتشیي ػاهل دس تملیل واسایی ٍ واّص تْشُ. ٍ دس هذیشیت صحیح یه ٍاحذ داهذاسی، اص اٍلَیت خاصی تشخَسداس است

دس پشٍسش . تاضذصحیح تغزیِ دام هی اغلة ٍاحذّای داهذاسی، ػذم آضٌایی ٍ ّوچٌیي فمذاى هٌاتغ اطالػاتی دس صهیٌِ ًحَُ

ّا ٍ ّا واست، صیشا تاالتشیي هخاسج دس گشدش واس خاسی دس گاٍداسیگاٍّای ضیشی، تا آًدا وِ همذٍس است تایذ اص ّضیٌِ

ات دس تحمك ایي ساستا، تا استفادُ اص وٌدالِ پالن، وِ پسواًذُ حاصل اص واسخاًد. تاضذّای خاسی هیٍاحذّای تَلیذی، ّضیٌِ

ّای گاٍّای وطی تَدُ ٍ ضاهل پَستِ ّستِ پالن است، تا تَخِ تِ خایگضیٌی هٌاسة آى تِ خای سثَس گٌذم دس خَسانسٍغي

تَاًذ، دس خْت افضایص چشتی هَخَد دس وٌدالِ پالن هی. تَاًذ هذًظش هتخصصیي تغزیِ دام لشاس گیشدضیشی ضیشدُ ّلطتایي، هی

ایي ػذم . هصشف تیطتش وٌساًتشُ ًسثت تِ ػلَفِ ٍ یا واّص فیثش دس خیشُ غزایی هطشح تاضذ اًشطی خیشُ غزایی تذٍى احتیاج تِ

تؼادل دس هصشف وٌساًتشُ، تیطتش تشای تأهیي اًشطی تاالتش، تاػث اختالل دس هتاتَلیسن اسیذّای چشب فشاس دس ضىوثِ ٍ ػذم 

 pHّای تخویشوٌٌذُ سلَلض ٍ اّص دس فؼالیت تاوتشیضَد وِ ایي تغییشات تاػث وتؼادل دس ًسثت استات تِ پشٍپیًَات هی

اضویت ٍ )ّای هتاتَلیىی هاًٌذ اسیذٍصیس ٍ هطىالتی ًظیش واّص دسصذ چشتی ضیش سا تِ دًثال داسد ضَد ٍ ًاٌّداسیضىوثِ هی

 (. 1375ّوىاساى، 

 یهغز هَاد ًظش اص غالثاً، ٍ است تشخَسداس یووتش تٌَع اص طشفتِیپ یوطَسّا تِ ًسثت دام یخَساو هَاد شاىیا دس وِ ییآًدا صا

 دام یاصّایً ضذى شآٍسدُی یتشا يییپشٍت ٍ یاًشط تِ اصیً ،ضیً یطشف اص ٍ تاضذیه ،NRC دس هَخَد ییغزا یاستاًذاسدّا اص ووتش

 ِیتْ وِ تَدُ خَ ٍ رست صایاًشط یّاخَسان هختلف هٌاتغ حاضش، حال دس. است یدائو ضیً یًگْذاس ٍ ذیتَل حذاوثش تِ لیً یتشا

  خذاٍل تِ تَخِ تا ضیً غالت يیا اص تفشد هٌحصش استفادُ ٍ ضذ خَاّذ سشیه آى ٍاسدات ٍ گضاف یّا ٌِیّض صشف تا ضیً الالم يیا



 

 

 تَدى داسا لحاظ تِ پالن وٌدالِ وشدى يیگضیخا خاطش يیّو تِ وٌذ، يیتأه سا ذیپشتَل یّادام یاًشط اخاتیاحت تَاًذیًو استاًذاسد

 تَدى ادیص ٍ یسٍغٌ تزٍس یّاوٌدالِ اص یاسیتس تِ ًسثت پالن وٌدالِ دس يییپشٍت خَب ًسثت ٍ هٌاسة فسفش تِ نیولس ًسثت

 است هٌاسة اسیتس گٌذم سثَس یتدا آى یٌیگضیخا وِ ضَدیه فیتَص ضیً هتؼادل شیض ذیتَل خْت آى یاًشط تِ يییپشٍت ًسثت

 (.1997استَى، )

 ّش یتشا سٍص دس دسصذ30 سطح تا هخلَط شُیخ صَست تِ یسٍغٌ یخشها ّستِ وٌدالِ اص استفادُ ذیگشد هطخص ك،یتحم يیا دس

 یهغز ثاتیتشو صیافضا يیّوچٌ ٍ یاًشط ووثَد اص یًاض هطىالت سفغ خْت دس وَچه ّشچٌذ یلذه شدُ،یض یشیض گاٍ سأس

 .تَد خَاّذ یشدّیض ػولىشد  ٍ شیض دس هَخَد

 

 َامًاد ي ريش

. تحمیك، دس هدتوغ داهذاسی تیدیي ٍاتستِ تِ تٌیاد ضْیذ ٍ اهَس ایثاسگشاى اًمالب اسالهی اص فشٍسیي هاُ تا خشداد هاُ، اخشا ضذایي 

سأس گاٍ ضیشی ضیشدُ ّلطتایي وِ ّوگی ضىن  16تؼذاد . دس ایي تحمیك، تشآٍسد پاساهتشّای تذًی ٍ افضایص ٍصى، هَسد تَخِ تَد

تواهی گاٍّا تشای ایي آصهایص، . ویلَگشم تَد، استفادُ ضذ600ویلَگشم دس سٍص، تا هیاًگیي ٍصى 19ّا، آى دٍم ٍ هیاًگیي تَلیذ ضیش

ّای غزایی ضاهل؛ خیشُ ضاّذ، خیشُ هصشفی هؼوَل گاٍداسی تَد وِ حاٍی خیشُ. گشٍُ تمسین ضذًذ 4تِ طَس تصادفی تِ 

+ دسصذ وٌدالِ پالن15، حاٍی 3خیشُ. دسصذ سثَس گٌذم5/22+ دسصذ وٌدالِ پالن5/7، ضاهل 2خیشُ. دسصذ سثَس تَد30

. ّای آصهایطی دس ایي تحمیك هذ ًظش لشاس دادُ ضذدسصذ وٌدالِ پالن تِ ػٌَاى خیش30ُ، ضاهل 4دسصذ سثَس گٌذم ٍ خیش15ُ

لیذ ضیش ٍ آتستٌی تا ّای غزایی فَق، تا استفادُ اص خذاٍل استاًذاسد غزایی گاٍّای ضیشی تش هثٌای احتیاخات ًگْذاسی، تَخیشُ

سٍصُ، تِ ولیِ داهْای 14تشای تؼییي ًوشُ ٍضؼیت تذًی دس سٍص آخش سوَسدگیشی دس ّش دٍسُ . اًشطی ٍ پشٍتییي یىساى تٌظین ضذ

دٍسئَ ٍ ّوىاساى، )دادُ ضذ  5تا  1تحت اصهایص تَسط دوتش داهپضضه هدتوغ تشاساس سیستن واًادایی ًوشُ ٍضؼیت تذًی اص 

1993.) 

 

 ي بحث وتایج

اص صفت ًوشُ  1/0دسصذی اص وٌدالِ پالن ًسثت تِ گشٍُ ضاّذ، تاػث واّص 5/7ضَد وِ استفادُ ، هطخص هی1تا تشسسی ًوَداس

، اها دٍ خیشُ سَم ٍ چْاسم تا افضایص هصشف وٌدالِ پالن تِ تشتیة (P<05/0)داس تَد ٍضؼیت تذًی ضذُ، وِ ایي واّص هؼٌی

داس تاضذ، ّوچٌیي، ّوثستگی دس حذٍد ؼیت تذًی هَاخِ ّستین وِ ایي واّص ًتَاًستِ هؼٌی، واّص دس ًوشُ ٍض03/0ٍ  05/0

ضَد وِ دسصذ هیتَاى ادػا وشد وِ تِ تثغ افضایص وٌدالِ پالن، تغییشاتی دس ًوشُ ٍضؼیت تذًی ًسثت تِ خیشُ اٍل هطاّذُ هی52

 (.      1991چیالسد ٍ ّوىاساى، )ذ ّا دس هحذٍدُ خط سگشسیًَی تاضایي احتوال، تْتشیي فیت تیي دادُ

تَاًذ صیاد دلیك آیذ، ًویاص ًوشُ ٍضؼیت تذًی تِ دلیل ایٌىِ آیي آصهایص تا اسصیاتی ٍ تخویي تذست هی 1/0ضوي ایٌىِ، واّص 

ایي . تاضذتَاًذ لاتل تأهل تاضذ، اها تا تَخِ تِ ایٌىِ دس طَل دٍسُ آصهایص تَسط یه فشد هدشب ایي واس اًدام ضذُ است، هی

 وٌذ، چشاوِ دس آصهایطی گضاسش وشدًذ، ٍصى تذى تحت تأثیش هطالؼِ ًظش سایش هحممیي وِ دس ایي صهیٌِ فؼالیت وشدُ اًذ سا سد هی

 



 

 

ّای ولسیوی اسیذّای چشب ّای ولسیوی اسیذّای چشب لشاس ًگشفتِ است، ضایذ دلیل واّص ٍصى دس ٌّگام هصشف ًوهًوه

 (.1991گشٍهش ٍ واسٍل، )ضذ تذًثال واّص هصشف خَسان تا

 
 تأثیش سطَح هختلف وٌدالِ پالن تش چشتی ضیش: 1ًوَداس
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