
 
 

 

 1393 زهستاى، 105ضوارُ 

 ینهلشتا يبرآورد برخي از پارامترهاي توليد مثلي درگاوها

 استان كرمانشاه 

 چكيذُ   

جْت  هٌاسب راّكارّای ارائِ ٍ كرهاًطاُ استاى یرضي گاٍداری ّای تَليذهثلی ّای ضاخع بررسی هٌظَر بِ تحقيق ایي

هَجَد در ضْرستاى ّای هختلف  غٌعتیبِ گاٍداری ّای  گردیذ. با هراجعِ تَليذهثلی در ایي ٍاحذّا اًجام راًذهاى بْبَد

 هعيارّای حاٍی پرسص ًاهِ ّاییدر دفاتر ثبت یا رایاًِ ّا،  هَجَد اطالعات ٍ عيٌی هطاّذات از استفادُ با ٍاحذ(، 48استاى )

ضاهل جوعيت گاٍ ّای اغيل ) ّلطتایي( هادُ هَلذ ضيردُ ٍ راس گاٍ ضيری،  5397 تَليذ هثل راًذهاى كٌٌذُ كوی ارزیابی

 كاهالً طرح اساس بر ّا دادُ تحليل ٍ گردیذًذ. تجسیِ تكويلهاُ آبستي ٍ غير آبستي  12ّای اغيل باالی ًيس تليسِ خطك ٍ

طَل  . هياًگيي ٍ اًحراف هعيار تعذاد رٍزّای باز،گرفت تی غَرت آزهَى از استفادُ با ّا هياًگيي هقایسِ ٍ تػادفی ًاهتعادل

ّای ، تعذاد تلقيح بِ آبستٌی، ًرخ گَسالِ زایی ٍ طَل دٍرُ ضيرٍاری )رٍز( در كل گلِ)رٍز(بعذ از زایواى  اٍليي فحلی دٍرُ

بذست  59/255 ± 26/6ٍ  62/0 ± 03/0، 85/1 ± 06/0، 86/46 ± 32/1، 54/90 ± 55/3گاٍ ّلطتایي هَجَد در استاى بِ ترتيب، 

گلِ ّای گاٍ ّلطتایي ضْرستاى ّای هختلف استاى تفاٍت هعٌی هياًگيي تعذاد تلقيح بِ آبستٌی ٍ ًيس ًرخ گَسالِ زایی در آهذ. 

رٍز( با ضْرستاى سٌقر ٍ كليایی  00/73± 23/1باز ضْرستاى جَاًرٍد) ّای رٍز هتَسط تعذاد(. p < 05/0داری با ّن ًذارًذ )

هربَط بِ  طَل دٍرُ اٍليي فحلی بعذ از زایواى بيطتریي هياًگيي(. p > 038/0( اختالف هعٌی دار داضتٌذ )00/100 ± 77/5)

 ± 00/2هربَط بِ ضْرستاى كٌگاٍر ) طَل دٍرُ اٍليي فحلی بعذ از زایواى ٍ كوتریي هياًگيي (00/54 ± 30/4ضْرستاى داالَّ )

كوتریي  غحٌِبيطتریي ٍ گاٍ ّای ّلطتایي ضْرستاى  جَاًرٍد. گاٍ ّای ّلطتایي ضْرستاى (p > 044/0)هی باضذ  (80/41

 (.p > 001/0رٍز،  50/202 ± 50/7ٍ  00/298 ± 00/2هياًگيي طَل دٍرُ ضيرٍاری را دارا بَدًذ )بِ ترتيب، 

 .آثؿتٌي، ًطخ گَؾبلِ ظايي،  گبٍ ّلكتبيي، اؾتبى مطهبًكبُتؼساز ضٍظّبي ثبظ، تؼساز تلقيح ثِ : يذیكل ّایٍاشُ

 10~3ظ: ظ

(ًَيؿٌسُ هؿئَل) سيرٍس فراستی 

 .زام زاًكگبُ ضاظي مطهبًكبُ ٍ ػضَ ّيبت ػلوي هطمع تحقيقبت مكبٍضظي ٍ هٌبثغ عجيؼي مطهبًكبُزاًكزَي زمتطي تـصيِ
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 هقذهِ     

زضاؾبؾيػبهليلتَليسهخلػولنطزگبٍزاضي،ٍاحسّبيزض

حبًَيِنلتيلقيطتَليسظيطا .ثبقسهيقيطاقتهبزيتَليس

ّسف(. 1374ضويطي،) زاضزثؿتگيتَليسهخل ثِ ٍثَزُرٌؿي

قيطهيعاىتَليس ،قيطيگبٍپطٍضـنٌؼتيٍاحسّبيزضانلي

تَليسالگَيثِثؿتگيزٍّطاؾت مِگَؾبلِتَليس ٍهٌبؾت

ؾَزّي هيعاىهالكهخلتَليسمبضاييزليلّوييثِ. زاضزهخلي

ثِمِاؾتّبييقبذماظينيثبظضٍظّبيٍاؾتگلِ

گبٍّبيگلِزضهخلمبضايي تَليساضظيبثيثطايهؼوَلنَضت

پيكطكتِزض(. 1388، قَز )هحوس ػعيع ظازُهياؾتلبزُقيطي

ظايف، هس ًظطاظثؼسگبٍّبٌّگبمظٍزتلقيحّبتطيي گبٍزاضي

 ثبقسهيهبُ 12 – 13 ظايفكبنلِحلظّسف ٍگيطزهيقطاض

(Bar-Anan  ٍSoller ،1979 .)ِثِعَالًيّبيظايفكبنل

هيعَالًيذكلّبيزٍضُقبيس ٍظيبزثبظضٍظّبيذبعط

مبّفتَاًٌس ثبػجهيٍ ؾبيط تٌف ّبًبهٌبؾتثبقس. تـصيِ

 قَزعَالًيّبيظايفكبنلًِْبيتزضٍآثؿتٌيهيعاى

(Bar-Anan  ٍSoller ،1979 .) تَليسزيگط ػولنطزاظ عطف

ثغَضي مِ زاضزگلِپيكطكت غًتينيضٍيهْويتبحيطگبٍهخلي

اكعايف ًٍؿلكبنلِقسىعَالًيثبػجآثؿتٌيهيعاىمبّف

اكعايف(. لصاJordan  ،2003هي قَز )گبٍّبارجبضيحصف

اًتربةقستمبّف ًٍؿلكبنلِقسىعَالًيثبثبظضٍظّبي

(. Jordan  ،2003قَز )هيگلِغًتينيپيكطكتمبّفثبػج

 ،زٍضُملزضقيطتَليساكعايفضؿنثِثبظضٍظّبياكعايفثب

عَالًي قسىقَز. ّوچٌييهيمبؾتِگلِذبلمؾَزهيعاىاظ

قَزهيگبٍّبارجبضيحصفهيعاىاكعايفثبػجثبظضٍظّبي

 .يبثسهياكعايفربيگعييتليؿِثًِيبظٍ زض ًتيزِ

ٍاحس گبٍزاضي قيطي نٌؼتي كؼبل  108زض اؾتبى مطهبًكبُ حسٍز 

Animal Science Journal (Pajouhesh & Sazandegi) No 105  pp: 3-10  

Evaluation of some of the reproductive parameters of Holstein cows in Kermanshah province 
By: 1: Cyrus Farasati, Ph.D Student of Animal Nutrition, The University of Razi & Member of Scientific 

Board of Kermanshah Agricultural and Natural Resources Research Center
 
Corresponding author. , 

Ferasati2004@yahoo.com,Tel.: +989189235105.  

2: Cyrus Amirinia, (Ph.D) Associate Professor, Animal Sciences Research Institute       
 

Received: July 2012                              Accepted: February 2014  

This experiment was conducted to evaluate reproductive indices and provide appropriate solutions to improve 

the reproductive efficiency of dairy cattle in Kermanshah province. With reference to forty-eight dairy 

industrial herds available at different cities of the province, a questionnaire containing quantitative measures 

were completed to assessing the reproductive parameters of 5397 dairy cows includes genuine population of 

dairy and dry productive cattle (Holstein) and also pregnant and non-pregnant genuine heifers of over 12 

months olds. Data analysis was performed based on unbalanced completely randomized design and means 

were compared using T-test. Mean and standard deviation of  the number of open days, the interval from 

calving to first estrus, the number of insemination to conception, calving rate and length of lactation (days) in 

total Holstein cattle of this province were obtained 90.54 ± 3.55, 46.86 ± 1.32, 1.85 ± 0.06, 0.62 ± 0.03 and 

255.59 ± 6.26, respectively. Mean of evaluated reproductive traits including the number of insemination to 

conception and calving rate of Holstein dairy herd of various province cities did not show any significant 

differences (p>0.05). Mean of the number of open days of Holstein dairy herd of Javanrood city showed 

significant differences with mean of the number of open days of Holstein dairy herd of Soonghor-o-kolyaei 

city  (p<0.038). The most of the interval from calving to first estrus mean is related to the Dalahoo city and the 

least of the interval from calving to first estrus mean is related to the Kangavar city (54.00 ± 4.30 and 41.80 ± 

2.00 day, respectively, p<0. 044). Holstein cows of Javanrood city had The most of the length of lactation 

mean  and Holstein cows of Sahneh city had the least of the length of lactation mean (298.00 ± 2.00 and 

202.50 ± 7.50 day, respectively, p<0.001). 

Key words: the number of open days, the number of insemination to conception, calving rate, Holstein cow,Kermanshah province. 
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ضاؼ گبٍ انيل ٍ زٍضه ٍرَز زاضز. ثِ  8297ثب روؼيتي ثبلؾ ثط 

زضنس ربيگبُ ّبي احساث قسُ ثِ نَضت ثبظ،  93/17عَض ملي 

 48زض  زضنس ًيع ثؿتِ هي ثبقٌس. 99/3ٍ  زضنس ًيوِ ثبظ 07/78

ضاؼ  5397ايي اؾتبى،  ٍاحس پطٍضـ گبٍ قيطي انيل هَرَز زض

قبهل روؼيت گبٍ ّبي انيل ) ّلكتبيي( هبزُ هَلس گبٍ قيطي )

هبُ آثؿتي ٍ ؿيط  12قيطزُ ٍ ذكل ٍ ًيع تليؿِ ّبي انيل ثبالي 

 (.1390پطٍضـ زازُ هي قًَس ) كطاؾتي ٍ ّونبضاى،  آثؿتي(

ثِ ٍضؼيت هَرَز ثطذي نلبتزؾتيبثيتحقيقايياظّسف

مطهبًكبُاؾتبىنٌؼتيقيطيٍاحسّبي گبٍزاضيزض تَليسهخلي

 .ثَزايي ٍاحسّبضؼق ٍقَتًقبطًوَزىهكرم ٍ

 

 ّا:هَاد ٍ رٍش     

ًبهِ اي حبٍي ؾوَاالت اؾبؾوي   ثِ هٌظَض ارطاي ايي پطٍغُ پطؾف

تْيِ گطزيس تب ٍضؼيت تَليس هخلي زض ٍاحوسّبي گوبٍزاضي قويطي   

ّووبٌّگي ٍ هؿوبػست   هَرَز زض اؾتبى هَضز ثطضؾي قطاض گيطز. ثب 

هؼبًٍت ثْجوَز تَليوسات زاهوي اؾوتبى ٍ مبضقٌبؾوبى ؾوبظهبى ًظوبم        

، ثوِ هوست    88اظ ظهؿتبى  ،هٌْسؾي مكبٍضظي ٍ هٌبثغ عجيؼي اؾتبى

نوٌؼتي، ًيووِ نوٌؼتي ٍ ؾوٌتي   ٍاحس ّبي گبٍزاضيؾبل ثِ يل

اؾتلبزُثبػعيوت ًوَزُ ٍ  هَرَز زض قْطؾتبى ّبي هرتلق اؾتبى

زض زكبتط حجت يب ضايبًوِ ّوب،    هَرَزاعالػبت ٍػيٌيهكبّساتاظ

  گطزيسًس. پطؾف ًبهِ ّب تنويل

تؼوساز ضٍظّوبي ثوبظ،   هيوبًگيي تَليس هخلي هَضز ًظط قوبهل نلبت

عَل زٍضُ اٍليي كحلي ثؼس اظ ظايوبى، تؼساز تلقيح ثِ آثؿتٌي، ًوطخ   

 .ثَزًس گَؾبلِ ظايي ٍ عَل زٍضُ قيطٍاضي

نلبت ثِ ايي نوَضت ثوَز موِ اثتوسا   ًحَُ هحبؾجِ ٍ اؾترطاد ايي 

اعالػبتي اظ قجيل تبضيد ظايوبى ّب، تبضيد هكبّسُ اٍليي كحلوي ثؼوس   

اظ ّط ظايوبى، تبضيد تلقيح ّبي اًزبم قسُ، تبضيد ؾقظ رٌيي ّبي 

احتوبلي ٍ تبضيد قطٍع زٍضُ ذكني زض ّط زٍضُ قويطزّي زض ّوط   

زام زام روغ آٍضي قسًس ٍ ؾپؽ نلبت هَضز ًظط ثطاي تل تل 

ّب زض ّط گلِ هحبؾجِ ٍ زض ًْبيت هيبًگيي ّط نولت زض مول گلوِ   

 ّبي گبٍ ّلكتبيي هَرَز زض ّط قْطؾتبى ترويي ظزُ قس.

ثب هغبلؼِ ٍ اؾترطاد اعالػبت اظ پطؾف ًبهِ ّب ٍ ًيع گوطٍُ ثٌوسي    

ايي زازُ ّب، هؼلَم گطزيس مِ رْت اضائِ نحيح ًتوبيذ ٍ تزعيوِ ٍ   

رطاد اعالػبت حبنل اظ ايوي پطؾوف   تحليل زازُ ّب ثْتط اؾت اؾت

 گطزز.انيل ًبهِ ّب هحسٍز ثِ ٍاحس ّبي پطٍضـ گبٍ قيطي 

ٍاحوس پوطٍضـ گوبٍ قويطي    48 ،ايي ثب اًزبم ايوي هحوسٍزيت   ثطثٌب 

قوبهل روؼيوت گوبٍ ّوبي انويل )   ضاؼ گبٍ قويطي    5397انيل )

ّلكتبيي( هبزُ هَلس قيطزُ ٍ ذكل ٍ ًيع تليؿِ ّبي انويل ثوبالي   

( هَرَز زض اؾتبى هَضز تزعيِ ٍ تحليل ؿتي ٍ ؿيط آثؿتيهبُ آث 12

 آهبضي قطاض گطكتٌس.

تطميت گلِ زض مل گبٍزاضي ّبي نٌؼتي هوَضز هغبلؼوِ زض اؾوتبى   

زضنوس هوبزُ هَلوس    63/13زضنس هبزُ هَلس قيطزُ ،  35/36قبهل، 

زضنوس    49/7هوبُ آثؿوتي،    12زضنس تليؿِ ثوبالي    86/13ذكل ، 

 12زضنس گَؾوبلِ ًوط ثوبالي    26/1آثؿتي،  هبُ ؿيط 12تليؿِ ثبالي 

 24/6هوبُ پوطٍاضي،    12زضنس گَؾوبلِ ًوط ثوبالي    19/3هبُ زاقتي، 

زضنس گَؾوبلِ موتوط اظ    82/10هبُ ًط،  12زضنس گَؾبلِ موتط اظ 

 هبُ هبزُ هي ثبقس. 12

تقطيجبً ّوِ ايي زام ّب، زض ربيگبُ ّبي ًيوِ ثبظ ٍ زض قوطايظ آة ٍ   

روغ آٍضي قسُاعالػبتَّايي هؼتسل پطٍضـ زازُ قسُ ثَزًس. 

 ٍحجوت  امؿول پوطزاظ   زازُاكوعاض ًطماظاؾتلبزُثبظثيٌي ثباظپؽ

ػسزثِگصاضي ٍمسًظطهَضزنلبتگطزيسًس. ؾپؽپطزاظـ

اؾتلبزُثبآهسُثسؾتت اعالػبت ٍ زض ًْبي قسًستجسيلضقن ٍ

آهوبضي   تحليول  ٍتزعيِهَضزٍيٌسٍظتحت SPSS اكعاضًطماظ

ّبپطؾف ًبهِاظحبنلّبيزازُتحليل ٍتزعيِ .گطكتٌسقطاض

ثوب ّوب هيوبًگيي هقبيؿِ ًٍبهتؼبزل تهبزكيمبهالًعطحاؾبؼثط

ُ آهبضيهسل نَضت گطكت.تيآظهَىاظاؾتلبزُ قوسُ اؾوتلبز

:ثبقسهيظيطنَضتثِپػٍّفاييزض

Yijklmno= μ + Ci + Hi + ODk + ICFEl + NICm + 

CRn + LLo+ eij + eijklmno

Yijklmno نلت ثِ هطثَط ; هكبّسات 

μ احط هيبًگيي مل ; 

Cii احط ; ( 8اهيي قْطؾتبى-i=1) 

Hj; j احط ( 48اهيي گلِ گبٍ ّلكتبيي ّط قْطؾتبى-j=1) 

eijklmno آظهبيفذغبييبثبقيوبًسُ; احط  
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 ًتایج      

هخلي هَضز ًظط زض ّبي تَليسهيبًگيي ثطآٍضز پبضاهتط ،1رسٍل

ضا ًكبى  مطهبًكبُّبي هرتلق اؾتبىّبي نٌؼتي قْطؾتبىگبٍزاضي

هي زّس. ّوبًگًَِ مِ هالحظِ هي قَز، هيبًگيي تؼساز تلقيح ثِ 

آثؿتٌي ٍ ًيع ًطخ گَؾبلِ ظايي زض گلِ ّبي گبٍ ّلكتبيي قْطؾتبى 

</05ّبي هرتلق اؾتبى تلبٍت هؼٌي زاضي ًساضًس ) 0  p.) 

زّس مِ ػَاهلي هحيغي هرتلق هَحط ثط ايي ايي اهط ًكبى هي 

 )ٍضؼيت اؾنَض ثسًي(، تؼساز قنننلبت هبًٌس قطايظ تـصيِ 

ّبي ظايوبى )ؾي(، تكريم ثِ هَقغ كحلي ّب، اًزبم ثِ هَقغ تلقيح 

ههٌَػي، زاًف ٍ تزطثِ هبهَض تلقيح ههٌَػي ٍ ميليت اؾپطم 

هَضز اؾتلبزُ زض قْطؾتبى ّبي هرتلق اؾتبى زض قطايظ تقطيجبً 

 ينؿبًي هي ثبقس. 

ثب ايي حبل تزعيِ ٍ تحليل اعالػبت روغ آٍضي قسُ ًكبى زاز مِ 

زض زٍ قْطؾتبى مٌگبٍض ٍ اؾالم  ترويٌي ظايي گَؾبلِ هتَؾظ ًطخ

>/098آثبز ؿطة توبيلي ثِ اذتالف هؼٌي زاض زاقتٌس ) 0  p.) 

 هياًگيي( ± SEMتَليذ هثلی در گاٍداری ّای غٌعتی استاى كرهاًطاُ )برآٍرد برخی از پاراهتر ّای  -1جذٍل 

 قْطؾتبى
تؼساز 

 گلِ

تؼساز زام 
1 

 تؼساز ضٍظ ّبي ثبظ

عَل زٍضُ  اٍليي 

 كحلي

 ثؼس اظ ظايوبى )ضٍظ(

تؼساز تلقيح ثِ 

 آثؿتٌي

ًطخ گَؾبلِ 

 ظايي

 عَل زٍضُ قيطٍاضي

 )ضٍظ(

 560 9 مطهبًكبُ
ab 59/± 7  17/91 

)6(n= 

ab 52/± 3  14/43 

)7(n= 

a 16/± 0  86/1 

)8(n= 

a 07/± 0  64/0 

)7(n= 

de 15/11 ± 22/282 

)9(n= 

 304 6 نحٌِ
ab 50/±250/87 

)2(n= 

ab06/± 4  00/52 

)5(n= 

a13/± 0  88/1 

)4(n= 

a09/± 0  66/0 

)6(n= 

a 50/± 7  50/202 

)4(n= 

 2453 10مٌگبٍض 
ab00/±2500/105 

)2(n= 

a00/± 2  80/41 

)10(n= 

a 13/± 0  96/1 

)5(n= 

a 07/± 0  51/0 

)10(n= 

ab 42/15 ± 00/237 

)10(n= 

 231 6 ؾٌقط ٍ مليبيي
b 77/± 5  00/100 

)3(n= 

ab 11/± 4  00/46 

)5(n= 

a 17/± 0  83/1 

)3(n= 

a 04/± 0  67/0 

)2(n= 

bcd 74/14 ± 

83/245 

)6(n= 

 114 5 رَاًطٍز
a 23/± 1 00/73 

)5(n= 

ab 24/± 2  00/46 

)5(n= 

a 24/± 0  60/1 

)5(n= 

a 09/± 0  69/0 

)5(n= 

e 00/± 2  00/298 

)5(n= 

 812 3 ضٍاًؿط
ab  00/117 

)1(n= 

ab 36/± 6  33/47 

)3(n= 

a 33/± 0  67/1 

)3(n= 

a 22/± 0  58/0 

)3(n= 

bcde74/13 ± 

67/265 

)3(n= 

گيالًـطة

اؾالم آثبز ؿطة ٍ  
 24 759 

ab00/±1200/102 

)2(n= 

ab 33/± 4  50/52 

)4(n= 

a 04/± 0  04/2 

)2(n= 

a 08/± 0  76/0 

)2(n= 

bcde83/21 ± 

25/271 

)4(n= 

 164 5 زاالَّ
ab  00/± 5 00/85 

)3(n= 

b 30/± 4  00/54 

)5(n= 

a 00/± 0  00/2 

)5(n= 

a 07/± 0  64/0 

)3(n= 

abcde38/25± 

00/238 

)5(n= 

 5397 48 مل اؾتبى
55/3 ± 54/90 

)24(n= 

32/1 ± 86/46 

)44(n= 

06/0 ± 85/1 

)35(n= 

03/0 ± 62/0 

)38(n= 

26/6 ± 59/255 

)46(n= 

 هبُ آثؿتي ٍ ؿيط آثؿتي هي ثبقس. 12قبهل روؼيت گبٍ ّبي انيل ) ّلكتبيي( هبزُ هَلس قيطزُ ٍ ذكل ٍ ًيع تليؿِ ّبي انيل ثبالي  -1
ثَز ثب قْطؾتبى هزبٍضـ روغ گطزيس تب هقبيؿِ هيبًگيي ّب   2ٍاحس گبٍزاضي نٌؼتي انيل موتط اظ اعالػبت حبنل اظ ثطضؾي ٍضؼيت تَليس هخلي زض قْطؾتبى گيالًـطة مِ زاضاي تؼساز  -2

  ثب زقت ثيكتطي اًزبم گطزز.
 nاؾت.اؾتلبزُ ثَزُ  ; تؼساز ٍاحس گبٍزاضي هَرَز زض قْطؾتبى يب اؾتبى مِ زض ذهَل پبضاهتط هَضز ًظط زاضاي ضمَضز ثَزُ ٍ اعالػبت آًْب زض ايي هغبلؼِ قبثل 
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ثبظ قْطؾتبى رَاًطٍز ثب قْطؾتبى ؾٌقط ٍ  ّبي ضٍظ هتَؾظ تؼساز

(. ثب ايي ٍرَز p > 038/0مليبيي اذتالف هؼٌي زاضي زاقتٌس )

ثبظ قْطؾتبى رَاًطٍز ثب قْطؾتبى ّبي  ّبي ضٍظ هتَؾظ تؼساز

نحٌِ ٍ مطهبًكبُ ًيع توبيلي ثِ زاقتي اذتالف هؼٌي زاض ًكبى زاز 

(062/< 0  pؼس اظ ظايوبى كحلي ث زٍضُ اٍليي (. تلبٍت هتَؾظ عَل

ترويٌي قْطؾتبى مٌگبٍض ثب قْطؾتبى زاالَّ هؼٌي زاض ثَز  (ضٍظ)

(044/0< pاهب هتَؾظ عَل .) ُكحلي ثؼس اظ ظايوبى  اٍليي زٍض

قْطؾتبى ّبي مٌگبٍض ثب نحٌِ، مٌگبٍض ثب اؾالم آثبز ؿطة ٍ ًيع 

مطهبًكبُ ثب زاالَّ توبيلي ثِ زاقتي اذتالف هؼٌي زاض ًكبى زازًس 

>/065تيت، )ثِ تط 0  p ،087/0< p  ٍ084/< 0  p.) 

هطثَط ثِ  عَل زٍضُ اٍليي كحلي ثؼس اظ ظايوبى ثيكتطيي هيبًگيي 

عَل زٍضُ اٍليي كحلي ثؼس اظ  قْطؾتبى زاالَّ ٍ موتطيي هيبًگيي

 زٍضُ هيبًگيي عَلهطثَط ثِ قْطؾتبى مٌگبٍض ثَز.  ظايوبى

گلِ ّبي گبٍ ّلكتبيي هَرَز زض قْطؾتبى نحٌِ  (ضٍظ)قيطٍاضي 

ثب قْطؾتبى ّبي مطهبًكبُ، ؾٌقط، رَاًطٍز، ضٍاًؿط ٍ اؾالم آثبز 

>/0001ؿطة تلبٍت هؼٌي زاضي زاقتٌس )ثِ تطتيت،  0  p ،034/0 

< p ،001/0< p ،024/0< p  ٍ045/0< p اظ عطف زيگط .)

كتبيي هَرَز گلِ ّبي گبٍ ّل (ضٍظ)قيطٍاضي  زٍضُ هيبًگيي عَل

زض قْطؾتبى ّبي مطهبًكبُ ثب مٌگبٍض، مٌگبٍض ثب رَاًطٍز ٍ 

رَاًطٍز ثب ؾٌقط ٍ مليبيي ًيع اذتالف هؼٌي زاض زاقتٌس )ثِ تطتيت، 

030/< 0  p ،003/0< p  ٍ016/0< p.) 

گلِ ّبي  (ضٍظ)قيطٍاضي  زٍضُ قبيبى شمط اؾت مِ هيبًگيي عَل 

گبٍ ّلكتبيي هَرَز زض قْطؾتبى ّبي مطهبًكبُ ثب ؾٌقط، رَاًطٍز 

ثب زاالَّ ٍ ًيع نحٌِ ثب مٌگبٍض توبيل ثِ زاقتي اذتالف هؼٌي زاض 

>/077زاقتٌس)ثِ تطتيت،  0  p ،077/0< p  ٍ068/0< p.)

ثيكتطيي ٍ گبٍ ّبي ّلكوتبيي    رَاًطٍزگبٍ ّبي ّلكتبيي قْطؾتبى 

موتطيي هيبًگيي عَل زٍضُ قيطٍاضي ضا زاضا ثَزًس  نحٌِقْطؾتبى 

(001/0< p.)  

 اٍليي كحلي عَل زٍضُ هيبًگيي ٍ اًحطاف هؼيبض تؼساز ضٍظّبي ثبظ،

، تؼساز تلقيح ثِ آثؿتٌي، ًطخ گَؾوبلِ ظايوي ٍ   ثؼس اظ ظايوبى )ضٍظ(

عَل زٍضُ قيطٍاضي )ضٍظ( زض مل گلِ ّبي گبٍ ّلكوتبيي هَروَز   

±/55، زض اؾوووتبى ثوووِ تطتيوووت  3  54/90 ،32/± 1  86/46 ،06/± 0  

 ثسؾت آهس. 59/255 26/6±ٍ  62/0 03/0±، 85/1

ٍاحس گبٍزاضي قيطي نٌؼتي كؼبل ثب  108حسٍز  ،زض ايي هغبلؼِ

ضاؼ گبٍ انيل ٍ زٍضه هَضز ثطضؾي قطاض  8297روؼيتي ثبلؾ ثط 

ايي پػٍّف،زضقسُثطضؾيّبيگبٍزاضيگطكتٌس. اهب ذيلي اظ

. تؼييي كبنلِ ظايف تب آثؿتٌي ًساقتٌسثطزاضيضمَضزيثطًبهِ

اظ گلِ ظيبزيتؼسازثطايمنثبظ( زؾتضٍظّبيتؼسازثؼسي )

ػلَم )مبضقٌبؼزاضايّبيٍاحسزضحتيّبي هَضز هغبلؼِ،

ّب، جَز. يبكتًِ اؾتبًساضزاًساظُ ّبيزض حس (،زاهپعقل ٍ زاهي

ثِ ًيبظمِاؾتثطزاضيضمَضز ثِتَرْيمنيزٌّسًُكبى

 .مٌسهيتطهحؿَؼضاهَحطتطٍيزي-آهَظقيّبيثطًبهِ

گلِ اؾت،تَليسهخليثبظزّيثطهَحطػبهلتطييهْنهسيطيت،

يثطضؾًيبظهٌساؾتبى،گلِ ّبيمبضآيي تَليس هخليثْجَزثٌبثطايي

ايٍيػُهسيطيتگلِ،ثطاي ّطثتَاىتباؾتايگلِزضٍىّبي

.مطزضيعيثطًبهِضا

 بحث    

ٍ ػبزلي ٍ  1385زض ثيكتط گعاضـ ّبي هَرَز )ّوتي ٍ ّونبضاى، 

ٍ زازاض،  1379ٍ ثْوووبزضي،  1383ٍ هؼتووووسي،  1388ّونوووبضاى، 

( مِ ثط ضٍي گلِ ّبي گبٍ ّلكتبيي هَرَز 1385ٍ قْطهبًي،  1382

زض هٌبعق هرتلق مكَض اًزبم قسُ اؾت، هيبًگيي تؼساز ضٍظّوبي   

ضٍظ گعاضـ ًوَزُ  145تب  100نلِ ظايف تب آثؿتٌي( ضا ثيي ثبظ )كب

اًس. ايي زض حبلي اؾت مِ تؼوساز ضٍظّوبي ثوبظ زض حبلوت هغلوَة   

 45 -120ضٍظ ) زض هحوسٍزُ    85توب    80)اؾتبًساضز( زض ايي ًػاز ثيي 

(. زض 1992ٍ ّونوبضاى،    ٍ Silva 1374 ضوويطي، ضٍظ( هي ثبقس )

هغبلؼِ حبضط، هيبًگيي تؼساز ضٍظّبي ثبظ زض گلِ ّبي گبٍ ّلكتبيي 

±/55اؾتبى مطهبًكبُ  ضٍظ ثسؾت آهس مِ موتوط اظ ؾوبيط    54/90  3

گعاضـ ّبي هَرَز زض مكَض، ٍ ًعزيل ثوِ هقوبزيط هغلوَة هوي   

ثبقس. تؼساز ضٍظّبي ثبظ زض حقيقت قبهل زٍ هطحلِ كبنولِ ظايوف   

ًرؿتيي ؾطٍيؽ تب آثؿتٌي هوي ثبقوس.    تب ًرؿتيي ؾطٍيؽ ٍ كبنلِ

ثب ػٌبيت ثِ ايٌنِ هيبًگيي اٍليي كحلي ثؼس اظ ظايوبى زض ايي هغبلؼوِ   

±/32حسٍز  ضٍظ ثسؾت آهس، ثط اؾبؼ ايي ًتبيذ هيبًگيي  86/46  1

كبنلِ ًرؿتيي ؾطٍيؽ تب آثؿتٌي زض گلِ ّبي اؾتبى ًجبيوس ثويف اظ   

ط اؾوبؼ ايوي ًتوبيذ،   ضٍظ ثبقس. ثٌبثط ايي ثِ ًظط هي ضؾوس موِ ثو    45
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ثطقطاضي زٍثبضُ چطذِ كؼبليت تروساى پؽ اظ ظايف ٍ ثطٍظ كحلي، 

تكريم كحلي زض ظهبى هٌبؾت، اؾتلبزُ اظ هبهَض تلقيح ثب تزطثوِ ٍ   

ًيع اؾتلبزُ اظ اؾپطم ثب ميليت رْت تلقيح گبٍّبي كحول، زض گلوِ   

ثوب    ّبي گبٍ ّلكتبيي هَرَز زض اؾتبى زض قطايظ ذَثي هوي ثبقوس.   

اضي قويطي زض   ثِ ايٌنِ اًساظُ گلِ زض امخوط ٍاحوسّبي گوبٍز    تَرِ

احتووبال، ايوي ػبهول هَروت قوسُ موِ    اؾتبى، مَچل هوي ثبقوس.   

زاهساضاى ضاحت تط زام ّوبي كحول ضا هكوبّسُ ًووَزُ ٍ ثوب زقوت ٍ   

 تَرِ ثيكتطي ثِ تكريم كحلي زض هبزُ گبٍُ ّب پطزاذتِ ثبقٌس. 

ظايف تب ًرؿتيي ؾوطٍيؽ ٍ كبنولِ   ثبيؿتي تَرِ زاقت مِ كبنلِ  

ًرؿتيي ؾطٍيؽ تب آثؿتٌي، ثوِ هيوعاى تكوريم كحلوي ٍ هيوبًگيي   

ٍ  Esslemontهيوووووعاى آثؿوووووتٌي زض گلوووووِ ثؿوووووتگي زاضز )   

 (.2000ّونبضاى،

 Esslemont( ًِكبى زاز مِ 2000ّونبضاى،ٍ  ًتبيذ يل هغبلؼ )

ضٍظ، هيوبًگيي    65چٌبًچِ كبنلِ ظايف تب ًرؿتيي ؾطٍيؽ زض گلوِ   

ضٍظ ثبقوس ،    93زضنس ٍ كبنلِ ظايف توب آثؿوتٌي    60عاى آثؿتٌي هي

 زضنس اؾت.  50هيعاى تكريم كحلي تٌْب 

زض ايي هغبلؼِ هؼلَم گطزيس مِ زض نَضت تَرِ ثيكتط ثِ تكريم 

زضنس ثطؾس(، هيبًگيي كبنولِ    80كحلي) ثِ عَضي مِ هيعاى آى ثِ 

ضقن الظم ضٍظ مبّف هي يبثس مِ ًعزيل ثِ  82ظايف تب آثؿتٌي ثِ 

 ضٍظ( اؾت. 365ثطاي زؾتيبثي ثِ كبنلِ گَؾبلِ ظايي )

ضٍظ ثبقس ٍ  280اگط هيبًگيي عَل آثؿتٌي زض گبٍّبي ّلكتبيي 

ثطاي زؾتيبثي ثِ حسامخط ثبظزّي تَليس هخل، كبنلِ گَؾبلِ ظايي ضا 

ضٍظ زض ًظط ثگيطين، ثبيؿتي هيبًگيي كبنلِ ظايف تب  365ًعزيل 

كبنلِ ظهبًي الظم تب ؾطٍيؽ ثؼس ثِ  ًرؿتيي ؾطٍيؽ ٍ هيبًگيي

ضٍظ ثسؾت  85ثبقٌس تب تؼساز ضٍظ ّبي ثبظ ًعزيل  14ٍ  70تطتيت 

آيس. ّط گًَِ مبّف يب اكعايف زض تؼساز ضٍظّبي ثبظ ثبػج ظيبى 

 Blair ،2006ّبي اقتهبزي هي گطزز. گعاضـ ّب ًكبى هي زٌّس )

Kaneene ٍ  ٍHard،1990 Noakes ٍ  ،2000ٍ ّونبضاى )

مِ اگط تؼساز ضٍظّبي ثبظ گلِ اي موتط اظ ايي هقساض ثبقس، ٍرَز 

ضٍيبى ثبػج مبّف تَليس قيط زض ظهبًي هي قَز مِ تَليس ثبيس 

اظ ؾَيي زض اًتْبي زٍضُ قيطزّي گبٍ ظٍزتط اظ حسامخط ثبقس. 

ظهبى هقطض ٍ زض حبلي مِ تَليس آى ٌَّظ ثبالؾت، ذكل ذَاّس 

عَل زٍضُ ذكل موتط اظ آى ذَاّس ثَز مِ تطهين  قس. احتوبالً

پؿتبى ضٍي زّس ٍ ثِ ّويي زليل تَليس قيط زض قيط زّي ثؼس 

 مبّف ذَاّس يبكت. 

لصا هيبًگيي عَل زٍضُ قيطزّي مِ تبثؼي اظ تؼساز ضٍظ ّبي ثبظ ٍ 

(، زض گلِ ّبي هَضز هغبلؼِ 1374ؾغح تَليس قيط اؾت )ضويطي، 

(26/±  – 340ثِ هيعاى هغلَة زض ايي ًػاز ) ( ًؿجتضٍظ 59/255  6

ٍ ػبزلي ٍ  1350ضٍظ( ٍ ًيع ؾبيط گعاضـ ّبي )ذلذ ّسايتي،  265

ٍ قْطهبًي،  1382ٍ زازاض،  1379ٍ ثْبزضي،  1388ّونبضاى، 

 تط اؾت.( پبييي278 – 325( هَرَز زض مكَض )1385

ٍ  1383زض ثيكتط گعاضـ ّبي هَرَز زض مكَض )هؼتوسي، 

ٍ  1389ٍ زالًَس ٍ ّونبضاى،  1382زازاض،  ٍ 1379ثْبزضي، 

(، 1385ٍ قْطهبًي،  1383ٍ ًيل هٌف،  1382ذسايي هغلق، 

هيبًگيي تؼساز تلقيح ثِ آثؿتٌي زض گبٍّبي ّلكتبيي ضا زض هحسٍزُ 

34/–  گعاضـ ًوَزُ اًس.  44/1  2

ايي زض حبلي اؾت مِ تؼساز تلقيح ثِ آثؿتٌي زض حبلت هغلَة 

ٍ  1374 ضويطي،هي ثبقس) 6/1تب  3/1ػاز ثيي )اؾتبًساضز( زض ايي ً

Silva  ،1992ٍ ّونبضاى .) 

زض هغبلؼِ حبضط، تؼساز تلقيح ثِ آثؿتٌي زض گلِ ّبي گبٍ ّلكتبيي 

اؾتبى مطهبًكبُ زض هحسٍزُ ؾبيط گعاضـ ّبي هَرَز زض مكَض ٍ 

 ًعزيل ثِ حس هغلَة آى ثسؾت آهس. 

آل ٍ زاقتي  شمط ايي ًنتِ ضطٍضي اؾت مِ حتي زض قطايظ ايسُ

زام ّبيي مِ نس زض نس ثٌْزبض ّؿتٌس ٍ زض حبلتي مِ هيعاى 

تكريم كحلي، نسزضنس ثبقس، هيعاى گَؾبلِ ظايي ثِ نسزضنس 

زضنس اظ توبم تلقيح ّبي  60-70ًوي ضؾس. زض ثْتطيي حبلت تٌْب 

اًزبم قسُ، ثِ تَلس گَؾبلِ هي اًزبهس مِ ثيكتط تللبت آثؿتٌي، 

ثؿتٌي ضٍي هي زّس. ػلت ايي تللبت، پيف اظ ؾِ هبِّ زٍم آ

آثؿتي ًكسى حيَاى ٍ هطه ٍ هيط ترول، ًغلِ يب رٌيي اؾت. زض 

يل هغبلؼِ، ثب ثطضؾي ترول ٍ ًغلِ زض قطايظ آظهبيكگبُ، هيعاى 

زضنس ثطآٍضز گطزيس، زض  90لقبح اٍٍؾيت زض هبزُ گبٍ ثيف اظ 

ط حبلي مِ ايي ضقن زض قطايظ ػبزي هوني اؾت ثِ هطاتت مَچنت

 (.1374 ضويطي،ثبقس )

ظايي، يؼٌي تؼساز گَؾبلِ قبيس اظ ًقغِ ًظط ثيَلَغيني ًطخ گَؾبلِ
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ثبض رلتگيطي ظاييسُ هي قًَس، هٌبؾت تطيي  100اي مِ ثِ اظاي ّط 

هؼيووبض ثووبضٍضي زض گلووِ ثبقووس، اهووب اظ ًظووط اقتهووبزي، هؼوووَالً زض   

ٍاحسّبي گبٍزاضي، ثبضٍضي ضا ثب تَرِ ثِ كبنولِ ظايوف پيوبپي زٍ   

ِ ثِ ػٌَاى هخبل هؼلَم قسُ اؾت موِ   گَؾبلِ اضظيبثي هي ًوبيٌس.  ثو

ب تو  365 ثويي ظايوف كبنلِزضآثؿتٌي ضزتبذيطضٍظّطيلاظاي

ثويف كبنلِايي مِ نَضتيزض ٍذؿبضتزالضيلضٍظ، 395

زاهساضثِظيبىزالضؾِاضبكِضٍظّطاظايثِگطززضٍظ 395 اظ

ظيوبى اييمِ(. 2000ٍ ّونبضاى،  )Esselmont قَزهيٍاضز

تَليس قيط، مبّف كطٍـ گَؾبلِ ثِ  مبّف هبًٌسػَاهلياظًبقي

ِ ؾوطٍيؽ تؼوساز كوعايف ا اظاي ّط گبٍ زض ؾوبل،  ، آثؿوتٌي اظاءثو

ِ تؼوساز اكعايف، زاهپعقنيّبي ٌِّعياكعايف ي ٍ روبيگعي تليؿو

 .ثبقس هياكعايف ّعيٌِ ّبي اؾتْالك زض گلِ

 گيریًتيجِ     

زض هغبلؼِ حبضط، هيبًگيي تؼساز ضٍظّبي ثبظ زض گلِ ّبي گبٍ 

ضٍظ ثسؾت آهس مِ  54/90 ± 55/3ّلكتبيي اؾتبى مطهبًكبُ 

ًعزيل ثِ هقبزيط هغلَة هي ثبقس. ثٌبثط ايي ثِ ًظط هي ضؾس مِ 

ثطقطاضي زٍثبضُ چطذِ كؼبليت تروساى پؽ اظ ظايف ٍ ثطٍظ كحلي، 

ُ اظ هبهَض تلقيح ثب تزطثِ ٍ تكريم كحلي زض ظهبى هٌبؾت، اؾتلبز

ًيع اؾتلبزُ اظ اؾپطم ثب ميليت رْت تلقيح گبٍّبي كحل، زض گلِ 

اهب  ّبي گبٍ ّلكتبيي هَرَز زض اؾتبى زض قطايظ ذَثي هي ثبقس.

مِاؾتضمَضز ثطزاضيثِتَرْيمنيزٌّسُّب، ًكبىيبكتِ

هيتطهحؿَؼضاهَحطتطٍيزي -آهَظقيّبيثِ ثطًبهًِيبظ

س.مٌ

سپاسگساری     

هؼبًٍت هحتطم ثْجَز تَليسات زاهوي اؾوتبى    ّونبضاى گطاهي زضاظ

مِ ّعيٌِ ّبي الظم رْت ارطاي ايي پطٍغُ ضا پطزاذوت    مطهبًكبُ،

ؾوبظهبى ًظوبم مكوبٍضظي ٍ هٌوبثغ عجيؼوي   هحتوطم اػضبيًوَزًس،

ذوسهبت مكوبٍضظي اؾوتبى   ّوبي   اؾتبى مطهبًكوبُ ٍ ًيوع قوطمت   

رْت هؿوبػست ػلووي ٍػولوي زض اروطاي ايوي پوطٍغُ   مطهبًكبُ 

 .ؾپبؾگعاضين
 

******************************************************************************************************************************************************************* 

 

 هٌابع      

. ثطضؾي ٍضؼيت تَليوس هخول زض گوبٍ قويطي   1379ثْبزضي، ؼ.  -

)ّلكتبيي( زض گبٍزاضي ّبي نٌؼتي اؾتبى هطمعي. گعاضـ ًْوبيي   

عووطح تحقيقووبتي. هؼبًٍووت آهووَظـ ٍ تحقيقووبت ٍظاضت رْووبز   

 ؾبظًسگي. 

. تؼيويي ثطذوي ػَاهول هوَحط ثوط ػولنوطز   1382ذسايي هغلق، م.  -

پبيوبى ًبهوِ رْوت زضيبكوت   تَليس هخلي زض گبٍ ّبي ّلكتبيي ايطاى. 

 زضرِ مبضقٌبؾي اضقس. زاًكگبُ تْطاى.

. ثطضؾي ًوػاز ّلكوتبيي ٍ پوطٍضـ آى زض   1350ذلذ ّسايتي، ؽ.  -

زاًكوگبُ    ايطاى. پبيبى ًبهِ ثطاي زضيبكت زضرِ زمتطاي زاهپعقوني. 

 تْطاى.

هخلينلبت تَليس ٍقيطتَليسػولنطزهقبيؿِ. 1382زازاض، م.  -

ـ زضقوطايظ ؾوَئيؽ ٍ ثوطاٍى ّلكتبييًػازگبٍ نوٌؼتي.   پوطٍض

گعاضـ ًْبيي عطح تحقيقبتي. ؾبظهبى تحقيقبت، آهَظـ ٍ تطٍيذ 

ٍظاضت رْبز مكبٍضظي.

ػَاهول ثطضؾوي . 1389ٍ ثيطاًًَس، م.ح. هؼيٌي، م.م.زالًَس، م.، -

زضتَليوسهخل ػولنوطز ثوط آىتوثحيط  ٍكحلوي قوست ثوط هوثحط 

قوويطي. چْووبضهيي مٌگوووطُ ػلووَم زاهووي ايووطاى. پووطزيؽ   گبٍّوووبي

مكبٍضظي ٍ هٌبثغ عجيؼي زاًكگبُ تْطاى )مطد(.

ٍ زضتَليوسهخل . 1374م. د. ضوويطي،  - ُ اًتكوبضات  .گوب زاًكوگب

 .448نلحِ. قيطاظ

. 1388. موبكي، م  ٍضٍؿٌوي، ا. ضوويطي، م.د.،  ،ػوبزلي، ؼ.ح.  -

ُ تَليس هخلوي ػولنطزثطهثحطُ ّبيظؾب ّلكوتبيي گبٍّوبي هوبز

 .1، قوبضُ 1. هزلِ پػٍّف ّبي ػلَم زاهي ايطاى. رلس كبضؼاؾتبى

ِ آهوبضي هوسل عطاحوي . 1388ػعيوع ظازُ، م.    - توب ظايوف كبنول
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ضٍـثِگبٍزاضيْبي نٌؼتيزضّلكتبييقيطيگبٍّبيآثؿتٌي

ِ ثقوب.   آًوبليع  ِ زضيبكوت ثوطاي  ضؾوبل ترههوي زمتوطي زضرو

 .351تْطاى. قوبضُ حجت زاًكگبُاپيسهيَلَغي.

. ثطضؾووي 1390كطاؾووتي، ؼ.، هَالئيووبى، ح. ٍ قبؾوووي پووَض، ى.    -

ٍضؼيت هَرَز گبٍزاضي ّبي نٌؼتي قيطي زض اؾوتبى مطهبًكوبُ.   

گعاضـ ًْبيي پطٍغُ تحقيقبتي. هطمع تحقيقبت مكبٍضظي ٍ هٌوبثغ   

 اؾتبى مطهبًكبُ.عجيؼي 

ػولنوطز ثوط هوَحط ػَاهول ثطذوي ثطضؾوي . 1385قْطهوبًي، م.    -

پبيوبى ًبهوِ رْوت   ظًزوبى.   زض اؾوتبى ّلكوتبيي گبٍّوبي تَليسهخل

 زضيبكت زضرِ مبضقٌبؾي اضقس. زاًكگبُ تْطاى.

. ثطضؾي ثطذي ػَاهل هَحط ثط ػولنوطز تَليوس   1383هؼتوسي، م.  -

انولْبى. پبيوبى ًبهوِ رْوووت   هخول زض زٍ گلوِ گوبٍ ّلكوتبيي اؾوتبى   

 زضيبكت زضرِ مبضقٌبؾي اضقس. زاًكگبُ تْطاى.

. ثطضؾوي ذهَنويبت تَليوس ٍ تَليوس هخول   1383ًيل هٌف، ع.  -

يل گلِ گبٍ ّلكتبيي زض هٌغقِ ٍضاهيي. پبيبى ًبهِ رْوت زضيبكوت   

 زضرِ مبضقٌبؾي اضقس. زاًكگبُ تْطاى.

ثطضؾوي . 1385، ض. تطقويعي ٍاػوظ ، ا. ٍقحٌِظاضع ،.م، ّوتي -
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