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سطوح هختلف کنجبله  یحبو هبییزهدر ج آنشینیاثزات استفبده اس هولت یببیارس

 یلئوهیهضن ا یتالشه و قببل یفیتگنذم  بز عولکزد، ک یبوجبر یعبتکلشا و ضب

 یگوشت هبیدر جوجه یهواد هغذ 

 چكيذُ       

 ٍیسكَصیتِ عولكشد، بش آًضینهَلتی بذٍى ٍ  بب  کلضا کٌجبلِ ٍ گٌذم بَجبسی ضبیعبت هختلف سطَح تأثيش اسصیببی بشای

 6 بب تػبدفی، کبهال طشح قبلب دس 308 -ساس سَیِ ًش گَضتی جَجِ قطعِ 240 اص هغزی، هَاد ایلئَهی ّضن قببليت ٍ

 ٍ رست پبیِ بش جيشُ( 1: ضبهل ّبجيشُ. ضذ استفبدُ سٍصگی 46 الی 11 اص ایقطعِ 10 تكشاس 4 داسای آصهبیطی جيشُ

 کلضا، کٌجبلِ ٍ گٌذم بَجبسی ضبیعبت بب سَیب کٌجبلِ ٍ رست دسغذ 50 جبیگضیٌی بب پبیِ جيشُ( 2 ،(ضبّذ) سَیب کٌجبلِ

 پبیِ بش جيشُ( 4  کلضا، کٌجبلِ ٍ گٌذم بَجبسی ضبیعبت بب سَیب کٌجبلِ ٍ رست دسغذ 100 جبیگضیٌی بب پبیِ جيشُ( 3

 کٌجبلِ ٍ گٌذم ضبیعبت بب سَیب کٌجبلِ ٍ رست دسغذ 50 جبیگضیٌی بب پبیِ جيشُ( 5 آًضین،هَلتی+  سَیب کٌجبلِ ٍ رست

 کلضا کٌجبلِ ٍ گٌذم بَجبسی ضبیعبت بب سَیب کٌجبلِ ٍ رست دسغذ 100 جبیگضیٌی بب پبیِ جيشُ( 6 آًضین،هَلتی+  کلضا

 ٍ اًشطی هػشف کبسآیی غزایی، تبذیل ضشیب بْتشیي. بَد جيشُ تي دس گشم 500هػشفی آًضینهَلتی هيضاى. بَدًذ

 ایلئَهی ّضن قببليت دسغذ بيطتشیي(. p<05/0) ضذ حبغل 5 ٍ 4 ،1 ضوبسُ ّبیجيشُ دس تَليذ ضبخع ٍ پشٍتئيي

 طَس بِ(. p<05/0) ضذ هطبّذُ 5 ٍ 3 ،1 ّبیجيشُ دس ظبّشی هتببَليسنقببل اًشطی ٍ فسفش خبم، چشبی خبم، پشٍتئيي

 کلضا کٌجبلِ ٍ گٌذم یک دسجِ بَجبسی ضبیعبت بب دسغذ 50 سطح تب پبیِ جيشُ سَیبی کٌجبلِ ٍ رست جبیگضیٌی کلی

 آى هػشف ٍ ًذاضت هغزی هَاد ایلئَهی ّضن قببليت ٍ تَليذ ضبخع عولكشد، بش سَیی اثشات آًضینهَلتی ّوشاُ بِ

 .بَد  هفيذ ًيض اقتػبدی لحبظ اص
 

 54~37ظ: ظ
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 هقذهِ    

 زاًِ ضا عيَض خيطُ ذَضاكي هَاز زضنس 90 زضحسٍز هؼوَل عَضثِ

 هحسٍزيت لحبػ ثِ ليکي زٌّس،هي تكکيل ؾَيب كٌدبلِ ٍ شضت

 هَضز اقالم زضنس 70-80قطيت تقبضب، افعايف ٍ زاذلي تَليس زض

 هؿئلِ، ايي كِ ؾتا ذبضخي ككَضّبي اظ ٍاضزات ثِ هتکي ًيبظ،

 ّط قسُ توبم قيوت افعايف ثِ هٌدط اذيط ّبيؾبل زض ثَيػُ

 قيوت افعايف كِ گطزيسُ گَقتيخَخِ غصايي خيطُ كيلَگطم

. اؾت زاقتِ پي زض ضا، تَليس قسى غيطاقتهبزي ٍ تَليسي گَقت

 اظ ضفتثطٍى ٍ  اقتهبزي ٍ هغلَة تَليس ثِ زؾتيبثي ثطاي ثٌبثطايي،

 ٍ پطٍتئيي هٌبثغ ثَيػُ ٍ ذَضاكي هَاز هييتأ هَخَز، ٍضؼيت

 اظ گَقتي ّبيخَخِ احتيبخبت ثب هتٌبؾت ٍ قيوت اضظاى اًطغي

 اظ ثبيؿتي لصا ٍ ضؾسهي ًظط ثِ ضطٍضي زاذلي، قيوت اضظاى هٌبثغ

 ثَخبضي ضبيؼبت قجيل اظ زاذلي غيطهؼوَل ٍ خسيس ذَضاكي هٌبثغ

 تغصيِ زض شضت كطزى خبيگعيي خْت كلعا زض كٌدبلِ ٍ گٌسم

(. Saki  ٍAlipanah، 2005) گطزز اؾتفبزُ گَقتي ّبيخَخِ

 گَقتي ّبيخَخِ الرهَلػلي عيَض هحسٍزيت لحبػ ثِ ليکي

 زاًِ زض ؾلَلي زيَاضُ فيجط، ّضن زض هَثط ّبيآًعين تَليس زض

 ػول زاذلي ّبيآًعين ثطاثط زض فيعيکي ؾس يک نَضتثِ غالت

 ؾلَلي زاذل قسُ هحهَض پطٍتئيي ٍ ًكبؾتِ اظ ٍضيثْطُ ٍ كطزُ
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For study the effects of different levels of wheat screening waste, canola meal with and without 

multi enzyme on performance, viscosity and nutrient digestibility, 240 Ross- 308 male broiler chicks 

were used in a completely randomized design with six treatments and four replicates by 10 chicks in 

each replicate from 11 to 46 days. Diets were: 1) Diet based on corn-soybean meal (control), 2) 

Basal diet replaced by 50% wheat screening waste and canola meal, 3) Basal diet replaced by 100% 

wheat screening waste and canola meal, 4) Diet based on corn-soybean meal pulse 500 g multi 

enzyme/ton of diet, 5) Basal diet replaced by 50% wheat screening waste and canola meal pulse 

500g multi enzyme/ton of diet, and 6) Basal diet replaced by 100% wheat screening waste and 

canola meal pulse 500g multi enzyme/ton of diet. The best feed conversion ratio, energy and protein 

intake efficiency, production efficiency index achieved in 1, 4 and 5 diets (P<0.05). The highest 

percentage of ileal digestibility of crude protein, crude fat, phosphorus and apparent metabolisable 

energy were seen in broilers fed by 1, 3 and 5 diets (P<0.05). In conclusion, replacing of corn and 

soybean meal in based diets up to 50% with grade one of wheat screening waste and canola meal 

pulse multi enzyme had no adverse effects on performance, production index and ileal nutrient 

digestibility. Consuming of this diet, from economical aspects had suitable. 

Key words: Broiler chickens, Digestibility, Canola meal, Multi enzyme, Wheat screening. 
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 ثطاي لصا(. Annison)  ٍChoct،1991 زٌّسهي كبّف ضا

 ّبيخَخِ تغصيِ زض گٌسم ثَخبضي ضبيؼبت اظ ثْيٌِ اؾتفبزُ

 ضس تطكيجبت اثطات كبّف خْت ضاّکبضيي ثبيؿتي گَقتي

 حل، ضاُ تطييهٌبؾت هيبى، ايي زض كِ قًَس اضايِ آًْب ايتغصيِ

 ؾٌتيک ّبيآًعين ثب هصكَض اقالم حبٍي ّبيُخيط اظ اؾتفبزُ

 هٌظَض ثِ ًبتَظين آًعينهَلتي هبًٌس ثتبگلَكبًبظ ٍ ظايالًبظ حبٍي

 اذيط ّبيؾبل عي ايي، ثط ػالٍُ. آًْبؾت غصايي اضظـ ثْجَز

 اؾت ثَزُ ضقس ثِ ضٍ ؾطػت ثِ كلعا ضٍغٌي زاًِ ككت ٍ تَؾؼِ

 آى كٌدبلِ تَليس ثط كلعا ضٍغٌي زاًِ تَليس ّوطاُ ثِ آى، تجغ ثِ كِ

 اؾت هٌبؾجي پطٍتئيٌي هٌجغ يک كٌدبلِ ايي. اؾت قسُ افعٍزُ ًيع

 اؾيسّبي اظ هٌبؾجي الگَي ٍ ذبم پطٍتئيي زضنس 36-38 زاضاي كِ

 ؾبيط ّوبًٌس كلعا كٌدبلِ. اؾت گَقتي ّبيخَخِ ثطاي آهيٌِ

 جيلق اظ ايتغصيِ ضس ػَاهل تؼسازي زاضاي ضٍغٌي ّبيزاًِ كٌدبلِ

 ثبػث كِ اؾت فيتبت ٍ فيجط ٍ تبًي ؾيٌبپيي، ّب،گلَكَظيٌَالت

 ّبيخَخِ زض آى ههطف هحسٍزيت ٍ اًطغي ثبظزّي كبّف

 فطآٍضي ًظيط هرتلف ّبيضٍـ ثب اهطٍظُ. گطززهي گَقتي

 ؾِ ٍ نفط زٍ) كلعا قسُ انالح ّبيٍاضيتِ قيويبيي، ٍ فيعيکي

 ضس هَاز هضط اتاثط تَاىهي آًعيوي هکول افعٍزى ٍ( نفط

 حساقل ثِ ضا گَقتي ّبيخَخِ ػولکطز ثط كلعا كٌدبلِ ايتغصيِ

 ّوکبضاى، ٍ ضازهْط ؛ Khajali)  ٍSlominski، 2012 ضؾبًس

1386 .)Zhang  ٍ خيطُ ًَع زٍ فطآٍضي اثطات( 2012) ّوکبضاى 

 ثط آًعينهَلتي ًَع زٍ ثب ضا گٌسم ٍ شضت ّبيزاًِ حبٍي غصايي

 هَضز گَقتي ّبيخَخِ زض هغصي هَاز ٍ ًطغيا ههطف كبضآيي

 گطمهيلي 150 الي 100 ههطف كِ كطزًس ثيبى ٍ زازًس قطاض هغبلؼِ

 قبثليت ثْجَز ثط زاضيهؼٌي اثطات هصكَض ّبيآًعين اظ كيلَگطم زض

 زض ٍلي ًساضز شضت زاًِ حبٍي ّبيخيطُ زض هغصي هَاز ّضن

 هغصي هَاز ّضن تقبثلي ثط هفيستطي اثطات گٌسم حبٍي ّبيخيطُ

 تطكيجبت ايهغبلؼِ زض( 2011) ّوکبضاى ٍ Mazhari. زاضز

 اضقبم زض ضا گٌسم ثَخبضي ضبيؼبت هتبثَليؿن قبثل اًطغي ٍ قيويبيي

 زضنس هيبًگيي هغبلؼِ ايي زض. زازًس قطاض اضظيبثي هَضز هرتلف

 اًطغي هيبًگيي ٍ زضنس 98/12 گٌسم هرتلف اضقبم ذبم پطٍتئيي

 قس گعاضـ كيلَگطم زض كيلَكبلطي 65/3097 آًْب ؿنهتبثَلي قبثل

 40/11) ٍ( زضنس04/15) ذبمپطٍتئيي زضنس كوتطيي ٍ ثيكتطيي ٍ

. قس هكبّسُ ؾبيٌَظ ٍ گبؾکَغى اضقبم زض تطتيت ثِ( زضنس

 اضقبم زض تطتيت ثِ هتبثَليؿن قبثل اًطغي هقساض تطييپبئيي ٍ ثبالتطيي

 زضكيلَگطم كيلَكبلطي 2734 ٍ 3245 هيعاى ثِ ؾطزاضي ٍ قَضي

 ًَع اظ ايغيطًكبؾتِ ؾبكبضيسّبيپلي ّضن. گطزيس گعاضـ

 هقساض ٍ اؾت زضنس12 حسٍز ٍ كن ثؿيبض عيَض آة زض زض هحلَل

 زاضز هؼکَؾي ضاثغِ هتبثَليؿن قبثل اًطغي هيعاى ثب ثب آًْب

(Engberg ٍ ،2004 ّوکبضاى .)اظ ايغيطًكبؾتِؾبكبضيسّبيپلي 

 ػوسُثرفّب كِپٌتَظاى ٍ ّبظيالى ّب،ظيالىآضاثيٌَ قجيل

 ضس اثطاتزٌّس،هيتكکيلضاغالتؾلَليزيَاضُكطثَّيسضات

افعايف غصا،ػجَضؾطػتكبّفثبتطكيجبتايي .زاضًسايتغصيِ

ّضنضاًسهبىكبّفهَختآة،زفغافعايف ٍهيکطٍثيضقس

 ؼبتهغبل(. Ravindran، 2003) قًَسهيهغصيهَازخصة ٍ

 گٌسم پبيِ ثط ّبيخيطُ ثِ ظايالًبظ آًعين افعٍزى كِ اؾت زازُ ًكبى

 ثيي اظ ضا ايًكبؾتِ غيط ؾبكبضيسّبيپلي ًبهغلَة اثطات تَاًسهي

 ٍ هغصي هَاز ّضن قبثليت ثْجَز ٍيؿکَظيتِ، كبّف ؾجت ٍ ثجطز

 قَز گَقتيّبيخَخِ زض ظبّطي هتبثَليؿن قبثل اًطغي

(Hadorn ٍ ،2001ّوکبضاى .)عَضثِايطاىزضحبضطحبلزض

 .قَزهياؾتفبزُعيَضتغصيِزضؾٌتتيک ّبيآًعيناظٍؾيؼي

 زضگٌسم، ٍخَپبيِثطغصاييّبيخيطُزضّبآًعين اظاؾتفبزُ

زضآًعين اظاؾتفبزٍُخَز،اييثب .اؾتهؼوَلاهطيزًيبؾطاؾط

 ٍشضتثلهپبييي ٍيؿکَظيتِثبغالتيحبٍيغصاييّبيخيطُ

زضهَخَز هغصيهَازكليعَضثِ .قَزهيتَنيًِيعؾَضگَم،

كٌدبلِ.ثبقٌسهيثباليي ّضنقبثليتزاضايؾَيبكٌدبلِ ٍشضت

 فيتبت، قجيل اظ ايتغصيِ ضس ػَاهل اظثؼضيحبٍيؾَيب

 اؾت ايغيطًكبؾتِ ؾبكبضيسّبيپلي ٍ ّبلکتيي پطٍتئبظ، هْبضكٌٌسُ

 ٍ ذَضاک اظ اؾتفبزُ كبّف ضاک،ذَ ههطف كبّف ثبػث كِ

 اثطات ايي اظ ثطذي(. Acamovic، 2001)قًَس هي ضقس ؾطػت

 ٍ Kocher) ثطز ثيي اظ ؾٌتتيک ّبيآًعين افعٍزى ثب تَاىهي ضا

 اظ اؾتفبزُ ضؾسهي ًظط ثِ كًٌَي قطايظ زض(. 2003 ّوکبضاى،

-اضظاى ذَضاكي هَاز اظ اؾتفبزُ اخبظُ ثط ػالٍُ ؾٌتيک ّبيآًعين

 هَاز اًتربة زض ثيكتط پصيطياًؼغبف ثبػث غصايي، ّبيخيطُ زض تط
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 كِ. گطززهي گَقتي ّبيخَخِ غصايي ّبيخيطُ تٌظين زض اٍليِ

 كلعا كٌدبلِ قجيل اظ  ذَضاكي اقالم ههطف ثِ تَاىهي هيبى ايي زض

 ثبالي هيعاى ايٌکِ ثِ تَخِ ثب. كطز اقبضُ گٌسم ثَخبضي ضبيؼبت ٍ

 تَليس اضزثيل اؾتبى ؾغح زض گٌسم يک زضخِ بضيثَخ ضبيؼبت اظ

 ٍخَز اؾتبى ؾغح زض كلعا كٌدبلِ ثِ آؾبًي زؾتطؾي ٍ قَزهي

 اضظاى ؾَيب كٌدبلِ ٍ شضت زاًِ ثب هقبيؿِ زض آًْب قيوت ٍ زاضز

 اقليوي قطايظ ػلت ثِ غصايي اضظـ ثَزى هتفبٍت ثِ تَخِ ثب اؾت،

 تحقيق ايي اؾتبى، ؾغح زض ايهغبلؼِ چٌيي ًكسى اًدبم ٍ هرتلف

 قيويبيي تطكيجبت ٍ زٌّسُ تكکيل اخعاي اضظيبثي ّسف ثب

 ؾغَح تَام ههطف اثطات گٌسم، يک زضخِ ثَخبضي ضبيؼبت

 زض كلعا كٌدبلِ ٍ گٌسم يک زضخِ ثَخبضي ضبيؼبت هرتلف

 ثب ؾبظيهکول ٌّگبم ثِ گَقتي ّبيخَخِ غصايي ّبيخيطُ

 ضٍزُ، هَضفَلَغي ؿکَظيتِ،ٍي ػولکطز، ثط آى ثسٍى ٍ آًعينهَلتي

-خَخِ زض القِ كيفيت ٍ خيطُ هغصي هَاز ايلئَهي ّضن قبثليت

 . گطزيس اًدبم گَقتي ّبي

 ّبسٍش ٍ هَاد    

 : قس اخطا آظهبيف زٍ قبلت زض تحقيق ايي

 :اٍل آظهبيف

 ضبيؼبت قيويبيي تطكيجبت ٍ فيعيکي اخعاي هٌظَضتؼييي ثِ 

 اظ هبُ زٍ هست ثِ فؼبليت پيک عي زض گٌسم، يک زضخِ ثَخبضي

 گٌسم ثَخبضي كبضذبًِ 12اظ هْطهبُ اٍاؾظ لغبيت هبُ هطزاز اٍاؾظ

 ضبيؼبت  ّبيكيؿِ اظ اضزثيل اؾتبى هرتلف هٌبعق زض فؼبل

 ًوًَِ 6 حساقل كبضذبًِ ّط زض تَليسي گٌسم يک زضخِ ثَخبضي

 قسُ آٍضيخوغ ّبيًوًَِ. گطزيس تْيِ كيلَگطهي يک تهبزفي

 اظ گطهي 500 ًْبيي ًوًَِ 4 ٍ قسُ هرلَط ّن ثب هبُ زٍ عي زض

 اخعاي اٍل، هطحلِ زض ٍ قس تْيِ اٍليِ ّبيًوًَِ ًْبيي اذتالط

 ؾبلن، ّبيزاًِ قجيل اظ گٌسم ثَخبضي ضبيؼبت زٌّسُ تكکيل

 غيطُ ٍ ذبک ٍ گطز ّطظ، ّبيػلف ثصٍض چطٍكيسُ، قکؿتِ،

 قسُ آٍضيخوغ ّبيًوًَِ اظ ثؼسي هطحلِ زض .گطزيس تؼييي

 انلي ًوًَِ 4 كلعا كٌدبلِ ٍ  گٌسم يک زضخِ ثَخبضي ضبيؼبت

 ضعَثت، قجيل اظ هْن ايتغصيِ ّبيٍيػگي تؼييي ثطاي ٍ تْيِ

 ّبيضٍـ ثطاؾبؼ ذبم ذبكؿتط ٍ ذبم چطثي ذبم، پطٍتئيي

 هتبثَليؿن قبثل اًطغي (.AOAC، 2005) قس اؾتفبزُ اؾتبًساضز

  ضٍـ هغبثق گٌسم يک زضخِ ثَخبضي ضبيؼبت ّبيًوًَِ

Sibbald (1982 )گطزيس تؼييي. 

 : زٍم آظهبيف

 تدبضي ؾَيِ ًط خٌؽ گَقتي خَخِ قغؼِ 240 اظ هطحلِ ايي زض  

 6 ثب تهبزفي كبهالً عطح قبلت زض آظهبيف. قس اؾتفبزُ 308 -ضاؼ

 46 الي 11 ؾي اظ ايقغؼِ 10 تکطاض 4 حبٍي آظهبيكي خيطُ

 ًبتَظين) اؾتفبزُ هَضز تدبضي ًعيويآهَلتي.    قس اًدبم ضٍظگي

P 700 آلفبآهيالظ ،700 ثتبگلَكبًبظ ،1500 فيتبظ قبهل كِ( ثَز، 

 پطٍتئبظ ٍ 30 ليپبظ ،10000 گعيالًبظ ،700 پکتيٌبظ ،6000 ؾلَالظ

 اؾتفبزُ هَضز آظهبيكي ّبيخيطُ. اؾت( فؼبل ٍاحس/گطم) 3000

 ّبخيطُ. ًسثَز شيل قطح ثِ هرتلف خيطُ 6 قبهل پطٍغُ ايي زض

 افعاضًطم اظ اؾتفبزُ ثب ٍ 308 -ضاؼ تدبضي ؾَيِ كبتبكَگ هغبثق

WFUFFDA ِقسًس فطهَل . 

 ػٌَاى ثِ آًعينهَلتي ثسٍى ؾَيبي كٌدبلِ -شضت پبيِ خيطُ -1

 هٌفي كٌتطل

 قسُ خبيگعيي شضت زضنس 50+ شضت زضنس 50) حبٍي خيطُ -2

 زضنس 50+ ؾَيب كٌدبلِ زضنس 50( + )گٌسم ثَخبضي ضبيؼبت ثب

 آًعينهَلتي ثسٍى  ٍ( كلعا كٌدبلِ ثب قسُ خبيگعيي ؾَيبي كٌدبلِ

 ثب قسُ خبيگعيي ؾَيبي كٌدبلِ زضنس 100) حبٍي خيطُ -3

 ضبيؼبت  ثب قسُ خبيگعيي شضت زضنس 100+  كلعا كٌدبلِ

 آًعينهَلتي ثسٍى ٍ( گٌسم ثَخبضي

 گطم 500 هيعاى ثِ آًعينهَلتي ثب ؾَيب كٌدبلِ -شضت پبيِ خيطُ -4

 هثجت كٌتطل ػٌَاى ثِ خيطُ تي زض

 قسُ خبيگعيي شضت زضنس 50+ شضت زضنس 50) حبٍي خيطُ -5

 زضنس 50+ ؾَيب كٌدبلِ زضنس 50( + )گٌسم ثَخبضي ضبيؼبت ثب

 ثِ آًعينهَلتي ثب  ٍ( كلعا كٌدبلِ ثب قسُ خبيگعيي ؾَيبي كٌدبلِ

 خيطُ تي زض گطم 500 هيعاى

 ثب قسُ خبيگعيي ؾَيبي كٌدبلِ زضنس 100) حبٍي خيطُ -6

 ضبيؼبت  ثب قسُ خبيگعيي شضت زضنس 100+  كلعا كٌدبلِ

 .خيطُ تي زض گطم 500 هيعاى ثِ  آًعينهَلتي ثب ٍ( گٌسم ثَخبضي

ُ  اظ آظهیبيف،  اٍل ضٍظ 10 عیي  زض الجتِ  ٍ آغیبظيي پیيف  ّیبي خيیط
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 تیب  11) آظهیبيف  انلي هطحلِ زض ٍ( 1 خسٍل) قس اؾتفبزُ آغبظيي

 ضاٌّویبي  ثطاؾیبؼ  قیسُ  تٌظیين  آظهبيكي ّبيخيطُ اظ( ضٍظگي 46

 ذیبم  پطٍتئيي ٍ اًطغي ثب( 2009) 308 -ضاؼ تدبضي ؾَيِ پطٍضـ

 ضیبيؼبت  ؾیغَح  ٍ آًیعين هیَلتي  هيعاى ًظط اظ هتفبٍت ٍلي يکؿبى

ُ  كلیعا  كٌدبلِ ٍ گٌسم ثَخبضي  2 خیسٍل (. 2 خیسٍل ) قیس  اؾیتفبز

.زّیس هیي  ًكبى ضا آظهبيكي ّبيخيطُ هغصي هَاز ٍ ذَضاكي اقالم

 

 (آغبصیي ٍ آغبصیيپيص) آصهبیطیپيص ّبیجيشُ هغزی هَاد  تشکيببت ٍ خَساکی اقالم. 1 جذٍل

 ّب خيطُ

ذَضاكي اقالم

 آغبظييپيف

(ضٍظگي 7-0)

 آغبظيي

(ضٍظگي 11-8)

00/5450/55شضت
50/3700/35ؾَيب كٌدبلِ

50/50زضنس 5 كٌؿبًتطُ
050/3هبّي پَزض

50/100/2ؾَيب ضٍغي
20/145/1كلؿين كطثٌبت

15/025/0عؼبم ًوک
15/00قيطيي خَـ

040/1فؿفبت كلؿين زي
020/0ّيسضٍكلطايس اليعيي -ال

020/0هيتًَيي - ال زي
025/0ٍيتبهيٌي* هکول
025/0هؼسًي** هَاز هکول

100100خوغ
 )%( ّبخيطُ هغصي هَاز تطكيجبت

48/8646/86 ذكک هبزُ
29502910( كيلَگطم/كيلَكبلطي) هتبثَليؿنقبثلاًطغي

00/2303/22  ذبم پطٍتئيي
00/109/1  كلؿين

60/051/0زؾتطؼ قبثل فؿفط
62/059/0هتيًَيي
40/140/1  اليعيي
10/193/0  ؾيؿتيي+ هتيًَيي

 ٍيتبهيي گطم هيلي  B2،4 ٍيتبهيي گطم هيلي K،5 ٍيتبهيي گطم هيلي E، 3 ٍاحسٍيتبهيي D3، 30 ٍيتبهيي ٍاحس A، 1800 ٍيتبهيي ٍاحس 11000 ٍي،حب ٍيتبهيٌي هرلَطپيف كيلَگطم ّط* 

B6، 011/0 ٍيتبهيي گطم هيلي B12، 50 ثَز تيبهيي ٍيتبهيي گطم هيلي 3 ثيَتيي، ٍيتبهيي گطم هيلي 01/0 اؾيس، ًيکَتيٌيک ٍيتبهيي گطم هيلي. 

.ثَز  هؽ گطم هيلي 5 ؾلٌيَم، گطم هيلي 10 ٍ آّي گطم هيلي 80 هٌيعيَم، گطم هيلي 100 ضٍي، گطم هيلي 80 حبٍي، هؼسًي هرلَطپيف كيلَگطم ّط** 

 

 

 

41



 

 پبیبًی ٍ سضذ هشاحل دس آصهبیطی جيشُ 6 هغزی هَاد ٍ خَساکی اقالم. 2 جذٍل

 ّبخيطُ

 ذَضاكي اقالم

 

(زضنس)اقالم

(سٍصگی 25-46) پبیبًی(سٍصگی 11-24) سضذ

123456123456
00/5400/2700/000/5400/2700/000/6000/3000/000/6000/3000/0شضت

  ثَخبضي ضبيؼبت
گٌسم

00/000/2700/5400/000/2700/5400/000/3000/6000/000/3000/60

00/3000/1500/000/3000/1500/000/2600/1300/000/2600/1300/0ؾَيب كٌدبلِ
00/000/1500/3000/000/1500/3000/000/1300/2600/000/1300/26كلعا كٌدبلِ
00/000/000/005/005/005/000/000/000/005/005/005/0آًعينهَلتي

00/605/410/100/605/410/100/450/260/100/450/260/1گٌسم زاًِ
10/130/274/310/130/274/340/250/350/440/250/350/4(ؾَيب) گيبّي ضٍغي

95/146/312/595/146/312/570/310/430/470/310/430/4ؾَيب زاًِ
40/120/110/140/120/110/140/140/110/140/140/110/1  كلؿين كطثٌبت

 يب 5 كٌؿبًتطُ
زضنس5/2

50/500/500/550/500/500/550/250/250/250/250/250/2

05/005/005/005/005/005/005/005/005/005/005/005/0ؾبليٌَهبيؿيي
00/10006/10011/10005/10011/10016/10005/10005/10005/10010/10010/10010/100خوغ

  جيشُ هغزی هَاد تشکيببت*

 هتبثَليؿن قبثل اًطغي

( كيلَگطم/كيلَكبلطي)
290029002900290029002900300130002990300130002990

50/2050/2050/2050/2050/2050/2002/1900/1900/1902/1900/1900/19)%( ذبم پطٍتئيي
19/114/118/119/114/118/198/005/101/198/005/101/1)%( كلؿين

47/042/040/047/042/040/036/033/031/036/033/031/0)%(  زؾتطؼ قبثل فؿفط
18/123/129/118/123/129/105/111/118/105/111/118/1 )%( اليعيي
51/053/056/051/053/056/046/049/053/046/049/053/0 )%( هتيًَيي
 )%( ؾيؿتيي+  هتيًَيي

 )%(فيجط

 )%(ؾسين

  خيطُ قيوت

 

 

85/096/008/185/096/008/175/088/000/175/088/000/1
15/014/013/015/014/013/014/013/012/014/013/012/0 )%( ؾسين

 )%( ذبم فيجط

 )%(فيجط

 )%(ؾسين

  خيطُ قيوت

 

 

72/373/572/772/373/572/785/374/568/785/374/568/7

 خيطُ ّطكيلَگطم قيوت
 (تَهبى)

 

140012871257145013371307142213041212147213041262

 

ِ  آظهیبيف  زٍضُ عي زض ِ  ّیب خَخی ِ  آظاز نیَضت  ثی  غیصا  ٍ آة ثی

 تیبضيکي  ؾیبػت  1 ٍ ضٍقٌبيي 23 ًَضي ثطًبهِ اظ ٍ زاقتِ زؾتطؾي

 ٍ ىٍاكؿيٌبؾییيَ ّییبيثطًبهییِ ٍ قییس اؾییتفبزُ آظهییبيف ؾییبلي زض

. قیس  اًدیبم  اضزثيیل  اؾتبى زاهپعقکي قجکِ تَنيِ هغبثق ثْساقتي

 افیعايف  ههیطفي،  ذیَضاک  قیبهل  تَليیسي  نیفبت  اضظيبثي ثطاي

ِ  تلفبت زضنس ٍ غصايي تجسيل ضطيت ٍظى،  ٍ ّفتگیي  نیَضت  ثی

ُ  آظهیبيف  زٍضُ آذط زض تَليس كبضآيي قبذم . قیس  گيیطي اًیساظ

 ضیبيؼبت  ثیب  ؾَيب ِكٌدبل ٍ شضت خبيگعيٌي كبضآيي اضظيبثي ثطاي

  زض هیصكَض  خیبيگعيٌي  ًؿیجي  اضظـ كلعا كٌدبلِ ٍ گٌسم ثَخبضي

 ثیب  آظهبيكیي  ّیبي خيطُ اظ ّطكسام اظ هغصي هَاز ٍاحس يک تأهيي

 پیییطٍتئيي، ههیطف  ًؿیجي  كیبضآيي  قیبذم  قجيیل  اظ ّیبي قیبذم 

ِ  ذیَضاک  ّعيٌِ ٍ هتبثَليؿوي اًطغي ههطف كبضآيي  ّیط  اظاي ثی
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  :گطزيس هحبؾجِ اقتهبزي ػلحب اظ ٍظى افعايف كيلَگطم

 ثطحؿیت  ههیطفي  هتبثَليؿیوي  اًیطغي  كل/ٍظى افعايف كيلَگطم)

 اًطغي ههطف كبضآيي قبذم(; كيلَكبلطي

 كیبضآيي  قیبذم (; ههیطفي  پطٍتئيي گطم/ٍظى افعايف كيلَگطم)

  پطٍتئيي ههطف

ُ  ثیطاي  اؾیيس  زض ًیبهحلَل  ذبكؿیتط  زاذلیي  ًكبًگط اظ  گيیطي اًیساظ

ِ  ضٍظگیي  46 ؾیي  زض هغصي ازهَ ايلئَهي ّضن قبثليت  ّیبي خَخی

 ثِ هرتلف آظهبيكي ّبيخيطُ هٌظَض ايي ثطاي. قس اؾتفبزُ گَقتي

 زض ٍ قسُ ذَضاًسُ ضٍظ 3 هستثِ ضٍظگي 43 ؾي اظ ًكبًگط ّوطاُ

 عطيیق  اظ تکیطاض  ّیط  اظ قغؼِ 2 ضٍظگي، 46 ضٍظ زض ؾَم ضٍظ پبيبى

 ايلئیَم  تهحتَيب ثالفبنلِ ٍ ككتبض كطثي اكؿيس زي گبظ ثب ذفگي

ِ  -20 زهیبي  زض آًبليع ظهبى تب ٍ آٍضيخوغ آًْب  گیطاز ؾیبًتي  زضخی

 هطثَط ّبيًوًَِ(. Furuichi ٍTakahashi، 1981) قسًس فطيع

 اظ ثؼیس  قیسُ  آٍضيخوغ ايلئَهي هحتَيبت ٍ آظهبيكي ّبيخيطُ ثِ

 اًطغي ذبم، چطثي( ًيتطٍغى) ذبم پطٍتئيي تؼييي ثطاي كطزى آؾيبة

( AOAC، 2005)اؾیتبًساضز  ّبيضٍـ هغبثق ؿفطف ٍ كلؿين ذبم،

ِ  زض اؾيس زض ًبهحلَل ذبكؿتط هيعاى تؼييي. قس آًبليع ِ  ّوی  ّیب ًوًَی

 ٍ قیس  اًدیبم Van Keulen  ٍ Young (1977 )ضٍـ ثطاؾیبؼ 

 هؼییبزالت ثطاؾییبؼ هغییصي هییَاز ّضیین قبثليییت زضنییس هحبؾییجِ

 :  قس اًدبم شيل فطهَل هغبثق( 1976) ّوکبضاى ٍ  Scottاؾکبت

 ايلئَم هحتَيبت هغصي هَاز زضنس/ خيطُ هغصي هَاز زضنس*)100

 قبثليت; 100-( خيطُ هبضكط زضنس/ايلئَم هحتَيبت زضنسهبضكط*

 (زضنس) هغصي هَاز ّضن

 پطًسُ قغؼِ يک تکطاض ّط اظ( ضٍظگي 46) آظهبيف پبيبًي ضٍظ زض

 ككیتبض  خْیت  ثیَز،  ًعزيیک  ًظط هَضز تکطاض ٍظًي هيبًگيي ثِ كِ

 ٍظى ٍ قیسُ  ذبضج القِ زاذلي هحتَيبت ككتبض، اظ سثؼ ٍ اًتربة

 آًْیب  ًؿیجي  ٍظى ٍ گيطياًساظُ ثغٌي حفطُ چطثي ؾيٌِ، ضاى، القِ،

ِ  ًؿجت ِ  ظًیسُ  ٍظى ثی ِ  تؼيیيي  ثیطاي . قیس  هحبؾیج  هیَاز  ٍيؿیکَظيت

ِ  ايلئَم ٍ غغًَم هحتَيبت ّضوي، خویغ  قیسُ  ككیتبض  ّیبي خَخی

 اظ گطم 5/1 حسٍز ٍ ينتقؿ ًوًَِ ظيط زٍ ثِ  ًوًَِ ّط ٍ قسُ آٍضي

 زض زٍض 12700 ؾیطػت  ثیب  ٍ ضيرتِ هيکطٍتيَح زاذل ثِ ًوًَِ ّط

 ثریف  ؾیبًتطيفَغ،  اظ پیؽ  قیسُ  ؾیبًتطيفَغ  زقيقِ 5 هست ثِ زقيقِ

 ٍيؿیکَهتط  زؾتگبُ اظ اؾتفبزُ ثب آى ٍيؿکَظيتِ ٍ ثطزاقتِ ضا ثباليي

 ،Hesselman ٍAman) قییس تؼيییيي1آظپییَؾییبًتي حؿییت ثییط

ِ  ظيیط  زٍ اظ آهسُ ثسؾت گييهيبً(. 1986 ِ  ًوًَی  هيیبًگيي  ػٌیَاى  ثی

 پیؽ  قٌبؾي،ثبفت هغبلؼبت ثطاي. گطزيس هحؿَة ًظط هَضز ًوًَِ

ِ  يیک  ضٍزُ ذبضخي ؾغح اظ ّبآلَزگي كطزى تويع اظ  ثیبفتي  قغؼی

 ثؼس ٍ قسُ ثطزاقتِ غغًَم هيبًي قؿوت اظ هتطؾبًتي  5/2 حسٍز زض

 زضنییس 10 هحلییَل زض زضنییس 9/0 ؾییبليي هحلییَل ثییب قؿتكییَ اظ

آة ثیب ّیب ثبفیت آى،اظپؽ .قس زازُ قطاض هغبلؼِ ظهبى تب فطهبليي

  30اتیبًَل زضؾیبػت يیک هیست ثِ ٍقسُزازُقؿتؿكَهقغط

گيیطي قبلیت پیبضافيي زضّیب ثبفتؾپؽ .گطفتٌسقطاضزضنس50ٍ

ِ هيکطٍهتط  5قغطثِّبييثطـ ٍقسُ ـ ثؼیس  ٍقیسُ تْيی ّیب ثیط

ّوبتَكؿیيليي  ٍائیَظيي ثیب  ٍگطفتِقطاضّبيقيكِ ّبيالمضٍي

پطظ 3 ثطايكطيپتػوق ٍػطوعَل،ؾپؽ. قسًسآهيعيضًگ

ُ ثیب هيکطٍؾیکَح ظيیط  زضثبفتًوًَِّطاظ افیعاض ًیطم اظاؾیتفبز

ُ قٌبؾیي ثبفتهغبلؼبتثطاي ٍگيطياًساظُهتبهَضف  قیس اؾیتفبز

(Kawalilak ٍ ،2010ّوکبضاى .) 

 آهبسی آًبليض

  شيل آهبضي هسل هغبثق ٍSAS (2002  ) افعاضًطم GLM ضٍيِ ظا

 ٍ گٌیسم  ثَخیبضي  ضیبيؼبت  خیبيگعيٌي  ؾیغح  اثطات اضظيبثي ثطاي

ِ  ٍ شضت خیبي  ثِ كلعا كٌدبلِ  آًیعين هیَلتي  ؾیغح  ٍ ؾیَيب  كٌدبلی

 حبنل ّبيهيبًگيي هقبيؿِ ثطاي. قس اؾتفبزُ ّبخيطُ ثِ قسُ افعٍزُ

 .گطزيس اؾتفبزُ كطاهط تَكي تؿت اظ هرتلف آظهبيكي خيطُ 6 اظ
Yijk= µ+ Ti+ eijk

Yijk; نفت يب ٍ هكبّسُ ّط µ ;خبهؼِ هيبًگيي  Ti ; ًیَع  اثیطات 

 آظهبيف ذغبي اثط; eijk آظهبيكي خيطُ

 ًتبیج   
 ضيويبیی تشکيببت ٍ فيضیكی خػَغيبت

 ثَخیبضي  ضیبيؼبت  زٌّیسُ  تكیکيل  اخعاي فيعيکي تطكيت هيبًگيي

 ّیبي ػلیف  ثیصٍض . اؾیت  قسُ آٍضزُ 3 خسٍل زض گٌسم يک زضخِ

.ثیَز  گلیي هیطين  ٍ پيچیک  ذلیط،  تلرِ، ٍحكي، چبٍزاض قبهل ّطظ

                                          

1
-Centipoises(cps) 
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 آصهبیص دس استفبدُ هَسد گٌذم یک دسجِ بَجبسی ضبیعبت دٌّذُ تطكيل تشکيببت دسغذ ٍ ًَع. 3 جذٍل

ؾبلن گٌسم زاًِزٌّسُ تكکيلاخعاي
 گٌسم زاًِ

قکؿتِ
ّطظ ّبيػلف ثصض

 ظايس هَاز
 ٍ لفكبُ،ك)

(ؾٌگطيعُ
 زضخِ ثَخبضي ضبيؼبت

 گٌسم يک

 

33/17 00/74 33/3 33/5 

 كلعا كٌدبلِ ٍ گٌسم يک زضخِ ثَخبضي ضبيؼبت قيويبيي تطكيجبت ٍ ًيتطٍغى ثطاي قسُ تهحيح ٍ ظبّطي ؾبظ ٍ ؾَذت قبثل اًطغي هيبًگيي

 .اؾت قسُ اضايِ 4 خسٍل زض

 گٌذم یک دسجِ بَجبسی ضبیعبت دس ًيتشٍطى بشای ضذُ تػحيح ٍ ظبّشی سبص ٍ ختسَ قببل اًشطی ٍ ضيويبیی تشکيببت. 4 جذٍل

 کلضا کٌجبلِ ٍ

 تطكيت

ذَضاكي اقالم

AME

(kcal/kg)

AMEn 

(kcal/kg)

 ضعَثت

)%(

 ذبمپطٍتئيي

)%(

 ذبمچطثي

)%(

 فيجطذبم

)%(

03/9 3395 3307گٌسم يک زضخِ ثَخبضي ضبيؼبت  06/12  70/0  02/3  

65/7 - -كلعا كٌدبلِ  60/37  65/0  70/6  

 

 تَليذی عولكشد    
ُ  اثط ثِ هطثَط ًتبيح  ثَخیبضي  ضیبيؼبت  هرتلیف  ؾیغَح  اظ اؾیتفبز
 ػولکیطز  ثیط  ًیبتَظين  آًیعين هَلتي ٍ كلعا گٌسم،كٌدبلِ يک زضخِ

 زض آظهیبيف  زٍضُ كیل  ٍ هرتلف ّبيزٍضُ زض گَقتي ّبيخَخِ
 پبيیبًي  ضقس، ِهطحل زض آهبضي لحبػ اظ. اؾت قسُ آٍضزُ 5 خسٍل

ِ  زض ٍظى افیعايف  هيیعاى  كوتطيي آظهبيف، زٍضُ كل ٍ  ّیبي خَخی
ِ  ثَخیبضي  ضیبيؼبت  زضنس 50 حبٍي ّبيخيطُ ثب قسُ تغصيِ  زضخی
 ّبيخيطُ ٍ آًعينهَلتي   ثسٍى حبلت زض كلعا كٌدبلِ ٍ گٌسم يک

ِ  ثَخیبضي  ضیبيؼبت  ثیب  قیسُ  خیبيگعيي  كبهل  ٍ گٌیسم  يیک  زضخی
 ثيكیتطيي  ٍ آًیعين هیَلتي  ثیسٍى  ٍ ثیب  حبلیت  زٍ ّط زض كلعا كٌدبلِ

 ٍ آًیعين هیَلتي  ثیسٍى  ٍ ثیب  قیبّس  ّبيخيطُ زض ٍظى افعايف هيعاى
 ٍ گٌییسم يییک زضخییِ ثَخییبضي ضییبيؼبت زضنییس 50 زاضاي خيییطُ

ِ  زض(. p<05/0) قیس  هكیبّسُ  آًیعين هیَلتي  ثیب  كلیعا  كٌدبلِ  هطحلی
ُ  زض زاضيهؼٌي تفبٍت ههطفي ذَضاک هيعاى لحبػ اظ پبيبًي  گیطٍ
ِ  گطٍُ ثب قبّس ُ  ثیب  قیسُ  تغصيی  زضنیس  50 ثیب  قیسُ  خیبيگعيي  خيیط

 آظهبيكي خيطُ ٍ كلعا كٌدبلِ ٍ گٌسم يک زضخِ ثَخبضي ضبيؼبت
ِ  ثَخیبضي  ضیبيؼبت   ثیب  قیسُ  خبيگعيي كبهالً  ٍ گٌیسم  يیک  زضخی

ِ  كلعا كٌدبلِ ِ  ثی  زض(.  p<05/0) قیس  هكیبّسُ  آًیعين هیَلتي  اضیبف

 تییأثيط تحییت ههییطفي ذییَضاک هيییعاى زٍضُ كییل ٍ ضقییس زٍضُ
 زٍضُ كییل ٍ ضقییس زٍضُ زض. ًگطفییت قییطاض آظهبيكییي تيوبضّییبي

ُ  زض غیصايي  تجیسيل  ضیطيت  هقساض كوتطيي آظهبيف  ثیب  قیبّس  خيیط
 هكبّسُ آًعين ثب خبيگعيي زضنس 50 ثب خيطُ ٍ آًعين ثسٍى ٍ آًعين

ُ  زض غیصايي  تجیسيل  ضطيت هقساض ثبالتطيي ٍ قس  100 ثیب  ّیبي خيیط
ِ  ٍ گٌسم يک زضخِ ثَخبضي ضبيؼبت  زضنس  ّیط  زض كلیعا  كٌدبلی

 زٍضُ زض(. p<05/0) قیس  هكبّسُ آًعين ثسٍى ٍ آًعين ثب حبلت زٍ
 ثیب  قبّس خيطُ ثِ هطثَط غصايي تجسيل ضطيت هقساض كوتطيي پبيبًي
 ؾیپؽ  ٍ آًیعين  ثیب  خبيگعيٌي زضنس 50 ثب خيطُ آى اظ ثؼس ٍ آًعين
 زٍضُ زض تلفیبت  هيیعاى  اذیتالف (. p<05/0) ثبقیس هیي  قبّس خيطُ
 تغصيِ گطٍُ زض پبيبًي هطحلِ زض اهب ًجَز، زاضهؼٌي زٍضُ كل ٍ ضقس
 گٌسم يک زضخِ ثَخبضي ضبيؼبت زضنس 100 حبٍي خيطُ ثب قسُ

 پبيبى زض ظًسُ ٍظى ثيكتطيي(. p<05/0) ثَز زاضهؼٌي كلعا كٌدبلِ ٍ
ُ   قیسُ  تغصيِ ّبيخَخِ زض آظهبيف زٍضُ كل ٍ ضقس هطحلِ  خيیط
ِ  ثَخیبضي  ضبيؼبت زضنس 50 بث خيطُ ٍ قبّس  ٍ گٌیسم  يیک  زضخی

 ِ  هكیییبّسُ آًیعين  ثیسٍى  ٍ آًیعين  ثیب  حبلیت  زٍ ّیط  زض كلیعا  كٌدبلی
 (.0p</05)قس
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 تَليذ،کبسآیی کبسآیی ضبخع بش آًضینهَلتی ٍ کلضا کٌجبلِ گٌذم، یک دسجِ بَجبسی ضبیعبت هختلف سطَح اثشات. 6 جذٍل

 یگَضت ّبیجَجِ دس پشٍتئيي ٍ اًشطی هػشف

 نفبت   

 

تيوبض

 ثِ ذَضاک ّعيٌِ

 ّطكيلَگطم اظاي

(تَهبى)ظًسُ ٍظى  

 كبضآيي قبذم

زٍضُ تَليسكل

 اًطغي ههطف كبضآيي

 (كيلَكبلطي/ٍظى افعايف كيلَگطم)

 پطٍتئيي ههطف كبضآيي

 (گطم/ٍظى افعايف كيلَگطم)

پبيبًيضقسپبيبًيضقس

154/2719 a 

12/  

80/271 a 93/4945 c 00/6484 bd 62/349 c 76/360 cd
 

212/2682 a 62/221 b 67/5493 b 81/6655 bc 34/388 b 00/393 bc 

325/2765 a 61/192 b 23/5864 a 26/7558 a 54/414 a 00/474 a 

413/2724 a 10/283 a 40/4761 c 18/6294 cd 58/336 c 00/372 bcd 

5 

 

80/2516 b 07/264 a 72/4952 c 17/6110 d 10/350 c 70/347 d 

640/2804 a 93/204 b 24/5950 a 37/6874 b 62/420 a 00/414 bc 

P -Value0001/0>  0001/0>  0001/0>  0001/0>  0001/0>  0002/0>  

SEM49/32  51/7  25/23  49/44  51/40  48/7  

 .زاضًس(  p<05/0) ؾغح زض ؾبيطيي ثب زاضيهؼٌي آهبضي اذتالف ؾتَى ّط زض هتفبٍت اًسيؽ يک حساقل زاضاي اػساز*

 ٍكوتطيي تَليس كبضآيي قبذم ثْتطيي كِ زّسهي ًكبى 6 خسٍل

( گطم) پطٍتئيي ٍ( كيلَكبلطي) هتبثَليؿن قبثل اًطغي ههطف هيعاى

 ثب قسُ تغصيِ گَقتي يّبخَخِ زض ٍظى افعايف ّطكيلَگطم ثطاي

 ثب قسُ خبيگعيي پبيِ خيطُ ٍ آًعينهَلتي ثسٍى ٍ ثب قبّس ّبيخيطُ

 50 هيعاى ثِ كلعا كٌدبلِ ٍ گٌسم يک زضخِ ثَخبضي ضبيؼبت

 لحبػ اظ ٍ  آهس زؾت ثِ آًعينهَلتي اضبفِ ثِ ٍظًي زضنس

 ظًسُ ٍظى كيلَگطم ّط  اظاي ثِ ذَضاک ّعيٌِ كوتطيي اقتهبزي

 (.   p<05/0) گطزيس حبنل 5 وبضُق تيوبض زض

 گَاسضی ّبیاًذام ًسبی ٍصى ٍ الضِ     

 ؾَيبي ٍكٌدبلِ شضت خبيگعيٌي ٍ ًبتَظين آًعينهَلتي افعٍزى

 يک زضخِ ثَخبضي ضبيؼبت هرتلف ؾغَح ثب( قبّس) پبيِ خيطُ

 ًؿجي ٍظى القِ، ثبظزُ ثط زاضيهؼٌي اثطات كلعا كٌدبلِ ٍ گٌسم

 ػسزي، لحبػ اظ ليکي .ًساقت هؼسُ پيف ٍ كجس ضاى، ؾيٌِ،

 ثَخبضي ضبيؼبت زضنس 100 ثب ّبيخيطُ زض القِ ثبظزُ كوتطيي

-هَلتي ثسٍى ٍ ثب حبلت زٍ ّط زض كلعا كٌدبلِ ٍ گٌسم يک زضخِ

 ًؿجي ٍظى ٍ قکوي حفطُ چطثي(. 7 خسٍل) قس هكبّسُ آًعين

 زضنس 100 ثب قسُ خبيگعيي پبيِ خيطُ زض فقظ كَض ّبيضٍزُ

 حبلت زٍ ّط زض كلعا كٌدبلِ ٍ گٌسم يک زضخِ ثَخبضي بيؼبتض

 لحبػ اظ(. p<05/0) ثَز ؾبيطيي اظ ثبالتط آًعينهَلتي ثسٍى ٍ ثب

 ثَخبضي ضبيؼبت زضنس 100 ثب خيطُ اظ غيط ثِ ؾٌگساى ًؿجي ٍظى

 آًعين،هَلتي اضبفِ ثِ قبّس خيطُ ٍ كلعا كٌدبلِ گٌسم، يک زضخِ

 هكبّسُ آظهبيكي ّبيخيطُ ؾبيط ثيي زض ضيزاهؼٌي آهبضي اذتالف

.ًكس
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 ٍصى ٍ ضكوی چشبی الضِ، ببصدُ بش آًضینهَلتی ٍ کلضا کٌجبلِ گٌذم، یک دسجِ بَجبسی ضبیعبت هختلف سطَح اثشات. 7 جذٍل

 صًذُ ٍصى بِ ًسبت( دسغذ حسب بش) گَضتی ّبیجَجِ دس گَاسضی ّبیاًذام ًسبی

 نفبت

تيوبض

 چطثيضاىؾيٌِالقِ

قکوي

 ضٍزُؾٌگساىهؼسُپيفپبًکطاؼكجس

كَچک

 ّبيضٍزُ

كَض

175/73  82/2651/2230/1 b 85/121/0 c 43/015/2 ab 03/4 bc 80/0 bc 

206/7274/2587/2255/1 b 14/228/0 ac 41/091/2 ab 64/5 ab 96/0 bc 

365/6859/2428/2186/1 a 34/241/0 a 50/019/3 a 12/6 a 33/1 a 

480/7200/2740/2247/1 b 82/122/0 c 31/011/2 b 70/3 c 91/0 bc 

5 

 

43/7274/2593/2156/1 b 07/224/0 bc 45/048/2 ab 03/5 abc 95/0 bc 

696/6851/2394/1903/2 a 25/240/0 ab 44/011/3 ab 73/5 ab 36/1 a 

P -Value068/0  20/0  51/0  034/0  11/0  002/0  10/0  015/0  002/0  0010/0  

SEM27/1  02/1  12/1  21/0  14/0  03/0  46/0  22/0  37/0  07/0  

 .زاضًس( p<05/0) ؾغح زض ؾبيطيي ثب زاضيهؼٌي آهبضي اذتالف ؾتَى ّط زض هتفبٍت اًسيؽ يک حساقل زاضاي اػساز*

 

 

 هَاد ایلئَهی ّضن قببليت بش آًضینهَلتی ٍ کلضا کٌجبلِ گٌذم، یک دسجِ بَجبسی ضبیعبت هختلف سطَح اثشات. 8 جذٍل

 گَضتی ّبیجَجِ دس ٍیسكَصیتِ ٍ هغزی

 نفبت

تيوبض

 ذبمپطٍتئيي

)%(

 چطثي

)%(

 كلؿين

)%(

 فؿفط

)%(

 ظبّطي هتبثَليؿنقبثل اًطغي

(كيلَگطم/كيلَكبلطي)

 ٍيؿکَظيتِ

(پَظؾبًتي)
117/61 ac 44/66 ab 50/5786/66 ab 00/2596 abc 03/2 c 

217/58 cd 28/63 b 44/5752/62 bcd 54/2519 abcd 48/2 bc 

309/50 bd 68/60 b 34/5441/56 cd 45/2490 cd 13/3 a 

459/63 ac 66/73 a 71/6184/72 a 32/2791 abc 40/2 bc 

5 

 

68/61 ac 10/67 ab 33/5921/67 ab 76/2652 abc 45/2 bc 

683/52 d 27/61 b 92/5456/57 d 36/2280 d 97/2 ab 

P -Value0001/0>006/0  14/0  0001/0>  0018/0  0001/0>  

SEM28/1  023/2  91/1  55/1  78/61  139/0  

 .زاضًس(  p<05/0) ؾغح زض ؾبيطيي ثب زاضيهؼٌي آهبضي اذتالف ؾتَى ّط زض هتفبٍت اًسيؽ يک حساقل زاضاي سازاػ*     
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ضٍزُ  هحتَيبت ٍيؿکَظيتِ ٍ هغصي هَاز ايلئَهي ّضن قبثليت

 ّضن قبثليت زضنس ثيكتطيي ،8 خسٍل زض قسُ آٍضزُ ًتبيح هغبثق

 هتبثَليؿن قبثل غياًط ٍ فؿفط ذبم، چطثي ذبم، پطٍتيئيي ايلئَهي

 آظهبيكي ّبيخيطُ ٍ آًعينهَلتي ثسٍى ٍ ثب قبّس تيوبض زض ظبّطي

 ٍ گٌسم يک زضخِ ثَخبضي ضبيؼبت زضنس 50 ثب قسُ خبيگعيي

-خيطُ زض آى كوتطيي ٍ آًعينهَلتي ههطف ٌّگبم ثِ كلعا كٌدبلِ

 يک زضخِ ثَخبضي ضبيؼبت زضنس 100 حبٍي آظهبيكي ّبي

 ثبالتطيي(.  p<05/0) قس هكبّسُ آًعينيهَلت ثسٍى ٍ ثب گٌسم

 زض خبيگعيٌي زضنس 100 ثب آظهبيكي ّبيخيطُ زض ٍيؿکَظيتِ

 ّضن قبثليت(. p<05/0) قس هكبّسُ  آًعينهَلتي ثسٍى ٍ ثب حبلت

. ًگطفت قطاض آظهبيكي ّبيخيطُ تأثيط تحت خيطُ كلؿين ايلئَهي

 ثطاؾبؼ سزيػ لحبػ اظ كلؿين ظبّطي اثقبي هيعاى چٌس ّط

 كلعا كٌدبلِ ٍ گٌسم يک زضخِ ثَخبضي ضبيؼبت ؾغَح افعايف

 .ثَز ًعٍلي ضًٍس يک زاضاي

 ثِ  كطيپت ػوق ثِ آًْب ًؿجت ٍ ضٍزُ ّبيٍيلي عَل ثيكتطيي

 خيطُ خبيگعيٌي زضنس 50 ٍ قبّس آظهبيكي ّبيخيطُ زض تطتيت

 زض گٌسم يک زضخِ گٌسم ثَخبضي ضبيؼبت ٍ كلعا كٌدبلِ ثب پبيِ

p<05/0) قس هكبّسُ آًعينهَلتي افعٍزى ثسٍى ٍ ثب حبلت زٍ ّط

% 100 ثب قسُ خبيگعيي پبيِ خيطُ زض كطيپت ػوق ثيكتطيي(. 

 حبلت زٍ ّط زض كلعا كٌدبلِ ٍ گٌسم يک زضخِ ثَخبضي ضبيؼبت

 ٍ ٍيلي ػطو(. p<05/0) قس حبنل آًعينهَلتي ثسٍى ٍ ثب

 قطاض آظهبيكي ّبيخيطُ تأثيط تحت ضٍزُ هبّيچِ زيَاضُ ضربهت

 (.9 خسٍل) ًساقت

 دس سٍدُ ضٌبسیسیخت   بش آًضینهَلتی ٍ کلضا کٌجبلِ گٌذم، یک دسجِ بَجبسی ضبیعبت هختلف سطَح اثشات. 9 جذٍل

 (هيكشٍىهيلی بشحسب) گَضتی ّبیجَجِ

 نفبت

تيوبض

ضٍزُ هبّيچِ ضربهتكطيپت ػوق/ٍيلي عَلكطيپت ػوقٍيلي ػطوٍيلي عَل

175/892 a
 01/12900/112 bc 04/8 abcd 79/94

256/795 ab 56/12942/131 c 06/6 bcd 05/98

382/607 b 89/11202/145 a 98/3 d 55/103

486/912 a 99/14193/90 b 10/10 a 65/78
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29/853 a 78/13543/108 b 90/7 acd
 60/90

683/757 ab 88/10175/142 ac 30/5 bcd 55/96

P -Value012/0  084/0  0001/0>  0000/0  063/0  

SEM13/51  36/9  76/4  61/0  03/5  

 .زاضًس( p<05/0) ؾغح زض ؾبيطيي ثب زاضيهؼٌي آهبضي اذتالف ؾتَى ّط زض هتفبٍت اًسيؽ يک حساقل زاضاي اػساز*

 گيشیًتيجِ ٍ بحث     

 هَضز گٌسم يک زضخِ ثَخبضي ضبيؼبت زض ؾبلن گٌسم هيعاى

 ّوکبضاى ٍ قيهطي هغبلؼبت زض قسُ شكط هيعاى اظ كوتط آظهبيف

(1382 )ٍ Stapleton ٍ ّهغبلؼِ زض. ثَز( 1980) وکبضاى 

 زضنس 77 ٍ زضنس 80/33 تطتيت ثِ هيعاى ايي هصكَض هحققيي

 هَاز ٍ ّطظ ّبيػلف ثصٍض هيعاى هب هغبلؼِ زض. اؾت قسُ گعاضـ

 ٍلي قس هكبّسُ زضنس 33/5 ٍ 33/3( ؾٌگطيعُ ٍ كبُ،كلف) ظايس

 زضنس نفط ٍ زضنس 9/3( 1382) ّوکبضاى ٍ قيهطي هغبلؼبت زض

 ًَع زض تفبٍت زليل ثِ احتوبالً هؿئلِ ايي ضؾسهي ًظط ثِ. قس اػالم

 ٍ ثَخبضي كبضذبًدبت زض ههطف هَضز ثَخبضي ّبيزؾتگبُ

 زض هَخَز ّطظ ػلف ثصٍض ػوسُ. اؾت گٌسم ثصٍض آٍضيػول

 چبٍزاض هغبلؼِ ايي زض آظهبيف هَضز يک زضخِ ثَخبضي ضبيؼبت

 هغبلؼِ زض كِ حبلي زض ثَز گليهطين ٍ پيچک ذلط، تلرِ، ٍحكي،
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Stapleton ٍ ًوًَِ 21 زض ّطظ ّبيػلف ثصٍض( 1980) ّوکبضاى 

 ٍحكي، ٍحكي،يَالف ؾيبُ گٌسم قبهل گٌسم ثَخبضي ضبيؼبت اظ

 قبثل اًطغي هيعاى. ثَز آثيفلفل ثصض ٍ گبٍي تلرِ هٌساة، ترن

 گٌسم ثَخبضي ضبيؼبت زض ًيتطٍغى ثطاؾبؼ قسُ تهحيح هتبثَليؿن

 هيعاى ثِ( 1382) ّوکبضاى ٍ قيهطي آظهبيكبت زض يک زضخِ

 ٍ  Mazhariهغبلؼبت زض ٍ كيلَگطم زض كيلَكبلطي 3270

 قس گعاضـ كيلَگطم زض كيلَكبلطي 65/3097( 2011) ّوکبضاى

 زض ّوچٌيي. اؾت آظهبيف ايي زض اًطغي هيعاى اظ كوتط كِ

 زضخِ ثَخبضي ضبيؼبت زض ذبم پطٍتئيي هيعاى هصكَض هغبلؼبت

 زضنس 07/12 حبضط هغبلؼِ زض اهب زضنس 98/12 ٍ 12 گٌسم يک

 گٌسم اضقبم ًَع اظ ًبقي احتوبالً ّبتفبٍت ايي كِ. آهس ثسؾت

 اخعاي ٍ( 2003 ّوکبضاى، ٍ  Kim؛1391ّوکبضاى، ٍ فطيؼقَة)

. اؾت هرتلف هغبلؼبت زض گٌسم ثَخبضي ضبيؼبت زٌّسُ تكکيل

 ٍ اًطغي طفهه كبضآيي ثبالتطيي غصايي، تجسيل ضطيت ثْتطيي

 ٍ تَليس كبضآيي قبذم ثيكتطيي ٍظى، افعايف ثبالتطيي پطٍتئيي،

-هَلتي ثسٍى ٍ ثب قبّس ّبيخيطُ ثِ هطثَط زٍضُ پبيبى ظًسُ ٍظى

 يک زضخِ ثَخبضي ضبيؼبت ثب قسُ خبيگعيي پبيِ خيطُ ٍ آًعين

 آًعينهَلتي اضبفِ ثِ ٍظًي زضنس 50 هيعاى ثِ كلعا كٌدبلِ ٍ گٌسم

 زاز ًكبى( 1390) ّوکبضاى ٍ هيالًَ گلؿتبًي هغبلؼبت ًتبيح. ثَز

 ثسٍى ٍ ثب كلعا كٌدبلِ زضنس 10 ٍ گٌسم زضنس 30 اظ اؾتفبزُ كِ

 ضطيت ٍظى، افعايف ثط زاضيهؼٌي اثطات ًبتَظين، آًعينهَلتي

 ذبم پطٍتئيي ٍ هتبثَليؿوي اًطغي ههطف كبضآيي غصايي، تجسيل

 هغبلؼِ ًتبيح هربلف ِك ًساضز گَقتي ّبيخَخِ ضقس زٍضُ زض

 زض ههطفي ذَضاک هيعاى ثبالتطيي زٍضُ، كل زض ٍلي. اؾت حبضط

 ثب كلعا كٌدبلِ زضنس 10 ٍ گٌسم زضنس 30 ثب قسُ تغصيِ گطٍُ

 زض پالؼ ًبتَظين آًعينهَلتي افعٍزى ٍ قس هكبّسُ آًعينهَلتي

 ثْجَز ثبػث كلعا كٌدبلِ ّوطاُ ثِ گٌسم ٍ گٌسم حبٍي ّبيخيطُ

 ٍظى افعايكي ٍ هتبثَليؿن قبثل اًطغي ٍ پطٍتئيي ههطف كبضآيي

 زض. اؾت حبضط هغبلؼِ هَافق ثرف ايي زض كِ گطززهي ككتبض

 ضبيؼبت ٍ كلعا كٌدبلِ ثبالتط ؾغَح ههطف حبضط، هغبلؼِ

هَلتي ههطف ثسٍى حبلت زض هرهَنبً گٌسم يک زضخِ ثَخبضي

 ػولکطزي نفبت ثط ؾَئي اثطات غصايي خيطُ زض ًبتَظين آًعين

 كبّف اظ ًبقي ؾَء اثطات ايي اظ ثركي ضؾسهي ًظط ثِ. زاقت

 ثبالي ؾغَح ٍ فٌلي تطكيجبت ٍخَز ذبعط ثِ ذَضاک ههطف

 احوسيبى) كلعاؾت كٌدبلِ ّبيگلَكَظيٌَالت زض هَخَز گَگطز

-خيطُ زض ضؾسهي ًظطثِ ّوچٌيي(.  1388 ذَضقيسي، خؼفطي ٍ

 افعايف ٍ ضقس ّفكب كلعا كٌدبلِ ثبالي ؾغَح حبٍي ّبي

 ثِ اليعيي آهيٌِ اؾيسّبي تَاظى ػسم اظ ًبقي غصايي تجسيلضطيت

 هٌتكط گعاضقبت عجق(. 2006 ّوکبضاى، ٍ Taraz) اؾت آضغًيي

 غلظت كبّف ٍ كلعا غًتيکي انالح ضغنػلي قسُ

 كٌدبلِ اظ اؾتفبزُ ّن ثبظ ذَضاكي، هبزُ ايي زض ّبگلَكَظيٌَالت

 غسُ زض ظيبزي ثبفتي تغييطات ؾجت گَقتي عيَض خيطُ زض كلعا

 ّيسضٍليع اظ حبنل ّبيايعٍتيَؾيبًبت. قَزهي تيطٍئيس

 ؾٌتع ٍ قسُ T4 ثِ T3 ًؿجت تغييط ؾجت ّبگلَكَظيٌَالت

 ٍ ذَضاک ههطف ثط ًْبيت زض ٍ زٌّسهي كبّف ضا تيطٍكؿيي

 ثط ػالٍُ(. 1387 هطازي،ازيت) زاقت ذَاٌّس هٌفي اثط عيَض ثبظزُ

 كٌدبلِ ٍ گٌسم يک زضخِ ثَخبضي ضبيؼبت زض هَخَز تفيتب آى،

 ضوي ٍ قسُ ثبًس هغصي هَاز ؾبيط ٍ ّضوي ّبيآًعين ثب ًيع كلعا

 افعايف ثب اليعيي ٍ فؿفط قجيل اظ هغصي هَاز فطاّويظيؿت كبّف

 گَاضقي هحتَيبت ػجَض ًطخ كبّف ٍ ضٍزُ هحتَيبت گطاًطٍي

 قبذم َضاک،ذ ههطف كبّف ثبػث تط،پبئيي ّبيقؿوت ثِ

-هي گَقتي ّبيخَخِ زض غصايي تجسيل ضطيت افعايف ٍ تَليس

 ّضن قبثليت قسُ گعاضـ(. 2003 ّوکبضاى، ٍ Selle) گطزز

 لصا اؾت، زضنس 20 اظ كوتط گٌسم ثَخبضي ضبيؼبت زض فيجطذبم

 ثبالي ؾغَح حبٍي ّبيخيطُ زض اًطغي ههطف كوتط كبضآيي

 اؾت تَخيِ قبثل تنَض ثسيي گٌسم يک زضخِ ثَخبضي ضبيؼبت

(Terence ٍ 2000 ،ّوکبضاى .)ِهَلتي اظ اؾتفبزُ ضؾسهي ًظط ث

 ٍ ظايالًبظ پکتيٌبظ، ؾلَالظ، فيتبظ، زاضاي كِ پالؼ ًبتَظين آًعين

 زض هَخَز ايتغصيِ ضس اثطات ضفغ ثِ هٌدط اؾت، پٌتَظاًبظ

 زض كِ گطززهي كلعا كٌدبلِ ٍ گٌسم يک زضخِ ثَخبضي ضبيؼبت

 كٌدبلِ ٍ شضت كطزى خبيگعيي زضنس 50 ؾغَح تب ؼِهغبل ايي

 كلعا كٌدبلِ ٍ گٌسم يک زضخِ ثَخبضي ضبيؼبت ثب خيطُ ؾَيبي

 ّوکبضاى ٍ قيهطي زيگطي هغبلؼِ زض ليکي. اؾت ثَزُ هَثط

(1382 )ٍProudfoot ٍHulan (1988 )كِ كطزًس گعاضـ 
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 خيطُ زض زضنس 45 تب گٌسم يک زضخِ ثَخبضي ضبيؼبت ههطف

. ًساضز آًْب ػولکطز ثط ؾَئي اثطات گَقتي ّبيخَخِ غصايي

 ًبتَظين آًعينهَلتي هثجت تأثيط ثيبًگط آظهبيف ايي اظ حبنل ًتبيح

 ٍ ؾٌگساى پبًکطاؼ، گَاضـ، زؾتگبُ ًؿجي ٍظى كبّف ثط پالؼ

 خبيگعيٌي ؾغَح زض الجتِ. اؾت گَقتي ّبيخَخِ زض ؾکَم

 افعٍزى زيگطي آظهبيف زض. اؾت ًجَزُ هَثط زضنس 50 اظ ثبالتط

 ٍظى ثط تأثيطي گٌسم زضنس 20 ٍ 10 حبٍي ّبيخيطُ ثِ آًعين

 ًساقت كجس ٍ قلت پبًکطاؼ، ؾٌگساى، هؼسُ،پيف زاى،چيٌِ ًؿجي

(Zijlstra ٍ ،2007 ّوکبضاى .)ُگلَكَظيٌَالت ّيسضٍليع خبيگب-

 ذَضقيسي، خؼفطي ٍ احوسيبى) اؾت قَلَى ٍ كَض ّبيضٍزُ ّب

 زض هَخَز آضاثيٌَظايالى ٍ فيتبت ثبالي ؾغَح وبالًاحت(. 1388

 هَخَز فيجط ثبالي ًؿجتبً هقبزيط ّوطاُ ثِ گٌسم، ثَخبضي ضبيؼبت

 هبّيت ػلت ثِ اؾت، پبئيٌي ّضن قبثليت زاضاي كِ كلعا زضكٌدبلِ

 هحتَيبت زض ثبال ٍيؿکَظيتِ ايدبز ٍ ذَز قيويبيي ٍ فيعيکي

 افعايف ٍ گَاضقي بيّاًسام تطقحبت افعايف هَخت گَاضقي،

افعايف ٍاؾغِثِؾٌگساىٍظىافعايف. اؾت قسُ اًسام ايي ٍظى

ايدبزخْتّبخَخِ كلي،عَض ثِ. اؾتآىهکبًيکيتحطيک

ٍظىافعايفثِفيجط، اظغٌيخيطُههطفظهبىزضًوَزى ػبزت

 ّوکبضاى، ٍ Hakansson) پطزاظًسهيگَاضـزؾتگبُحدن ٍ

1978.)Sayyahzadeh  ٍ كِزازًسًكبى (2006) ّوکبضاى

ٍظىكبّفثِ هٌدطخَيبگٌسمپبيِثطخيطُثِآًعينافعٍزى

 ًكسُ ّيسضٍليع تطكيجبت اًتقبل ّوچٌيي .قَزهيّضويّبياًسام

 زاذل ثِ كلعا كٌدبلِ زض هَخَز ّبيگلَكَظيٌَالت ذهَل ثِ

 زض ؾکَم ٍظى افعايف ثبػث ًْبيي، ّضن ثطاي كَض ّبيضٍزُ

 كلعا كٌدبلِ زضنس 100 حبٍي ّبيخيطُ ثب قسُ تغصيِ ّبيخِخَ

 افعٍزى احتوبالً. اؾت قسُ گٌسم يک زضخِ ثَخبضي ضبيؼبت ٍ

 ٍ گَاضقي هحتَيبت ٍيؿکَظيتِ كبّف زليل ثِ ًبتَظين آًعين

-ًكبؾتِ غيط ؾبكبضيسّبيپلي ٍ فيتبت ايتغصيِ ضس اثطات كبّف

 ٍ فيعيکي ضًٍس حانال ثبػث آًعيوي ّبيهْبضكٌٌسُ ٍ اي

 ٍظى كبّف ثبػث ًْبيت زض ٍ قسُ هدبضي تطقحي -آًعيوي

 گطزيسُ هغبلؼِ ايي زض قسُ گيطياًساظُ گَاضقي ّبياًسام ًؿجي

 چطثي ذبم، پطٍتيئيي ايلئَهي ّضن قبثليت زضنس ثيكتطيي. اؾت

 ثسٍى ٍ ثب قبّس خيطُ زض ظبّطي هتبثَليؿن قبثل اًطغي ٍ فؿفط ذبم،

 زضنس 50 ثب قسُ خبيگعيي آظهبيكي ّبيخيطُ ٍ آًعينهَلتي

 ههطف ٌّگبم ثِ كلعا كٌدبلِ ٍ گٌسم يک زضخِ ثَخبضي ضبيؼبت

 100 حبٍي آظهبيكي ّبيخيطُ زض آى كوتطيي ٍ آًعينهَلتي

 آًعينهَلتي ثسٍى ٍ ثب گٌسم يک زضخِ ثَخبضي ضبيؼبت زضنس

 يآهبض لحبػ اظ خيطُ كلؿين ايلئَهي ّضن قبثليت. قس هكبّسُ

 اثقبي هيعاى چٌس ّط. ًگطفت قطاض آظهبيكي ّبيخيطُ تأثيط تحت

 ضبيؼبت ؾغَح افعايف ثطاؾبؼ ػسزي لحبػ اظ كلؿين ظبّطي

 ًعٍلي ضًٍس يک زاضاي كلعا كٌدبلِ ٍ گٌسم يک زضخِ ثَخبضي

%  100 ثب آظهبيكي تيوبضّبي زض ٍيؿکَظيتِ ثبالتطيي.  ثَز

 تبًي ٍ فيجطذبم. قس هكبّسُ آًعينهَلتي ثسٍى ٍ ثب خبيگعيٌي

 پطٍتئيي، ّضن قبثليت كبّف ثبػث كبًَال كٌدبلِ زض هَخَز

 ّبيخَخِ زض ضقس كبّف ٍ ّضوي ّبيآًعين ؾبظيغيطفؼبل

 هقساض(. Khajali  ٍ Slominski، 2012) گطززهي گَقتي

 4/4 حسٍز كلعا قجيل اظ ضٍغٌي ّبي زاًِ كٌدبلِ زض فيتيک اؾيس

 كٌدبلِ زض هَخَز فؿفط زضنس 60-70 حسٍز ٍ ثبقسهي زضنس

 ذَضقيسي، خؼفطي ٍ احوسيبى) اؾت هتهل فيتيک اؾيس ثِ كلعا

 ّب،پطٍتئيي ثب فيتيک اؾيس قسى تطكيت ايٌکِ ثِ تَخِ ثب(. 1388

 حضَض قَز،هي آًْب خصة قبثليت كبّف ثبػث ًكبؾتِ ٍ اهالح

 قسُ کفيتي اؾيس تدعيِ ثبػث ًبتَظين آًعينهَلتي زض هَخَز فيتبظ

 ّبيخيطُ زض هغصي هَاز خصة ٍ ّضن قبثليت ثْجَز لصا. اؾت

 ضا كلعا كٌدبلِ ٍ گٌسم ثَخبضي ضبيؼبت زضنس 50 ؾغَح حبٍي

 ههٌَػي ّبيآًعين اثط هکبًيؿن. زاز ًؿجت هؿئلِ ايي ثِ تَاىهي

 هكرم ضٍقٌي ثِ گٌسم ّضن قبثليت ثْجَز زض خيطُ ثِ قسُ اضبفِ

 زيَاضُ ترطيت ثبػث ّبآًعين ايي كِ ضؾسهي ًظط ثِ ليکي ًيؿت،

 ػٌَاى ثِ كِ ايًكبؾتِ غيط ؾبكبضيسّبيپلي قکؿتي ٍ آًسٍؾپطم

 ،Pettersson  ٍAman) قَزهي ّؿتٌس، ّبآًعين زؾتطؾي هبًغ

 هتهل ؾلَلي زيَاضُ ثِ كِ ّبييآضاثيٌَظايالى ّوچٌيي(. 1989

 قبزض ٍ كٌٌس تَليس ثبال ٍيؿکَظيتِ ثب ّبيهحلَل تَاًٌسهي ًيؿتٌس،

 ّبيآًعين. ًوبيٌس خصة آة ذَز ٍظى ثطاثط زُ تب ّؿتٌس

 ثِ ّبآضاثيٌَظيالى تجسيل افعايف ثبػث ظايالًبظ اگعٍغًَؼ

 كبّف ًْبيت زض ٍ آًْب حالليت ٍ تطكَچک ّبيهَلکَل
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-هي هغصي هَاز خصة ٍ ّضن ثْجَز ٍ ّضوي هَاز ٍيؿکَظيتِ

 هيعاى لتػ ّويي ثِ(. 1998 ّوکبضاى، ٍ Hew) گطزًس

 زضنس 50 ؾغَح حبٍي ّبيخيطُ زض ّضوي هَاز ٍيؿکَظيتِ

 100 ّبيخيطُ اظ كوتط كلعا كٌدبلِ ٍ گٌسم ثَخبضي ضبيؼبت

 ػسم ػلت. اؾت كلعا كٌدبلِ ٍ گٌسم ثَخبضي ضبيؼبت زضنس

 ؾَثؿتطاي هيعاى افعايف اظ ًبقي تَاًسهي ثبال ؾغَح زض تأثيطآى

. ثبقس غصايي خيطُ زض ثَخبضي ضبيؼبت ثبالي ؾغَح حبنل

 ثِ  كطيپت ػوق ثِ آًْب ًؿجت ٍ ضٍزُ ّبيٍيلي عَل ثيكتطيي

 خيطُ خبيگعيٌي زضنس 50 ٍ قبّس آظهبيكي ّبيخيطُ زض تطتيت

 زٍ ّط زض گٌسم يک زضخِ ثَخبضي ضبيؼبت ٍ كلعا كٌدبلِ ثب پبيِ

 ػوق ثيكتطيي. قس هكبّسُ آًعين هَلتي افعٍزى ثسٍى ٍ ثب حبلت

 ضبيؼبت زضنس نس ثب قسُ خبيگعيي پبيِ خيطُ زض كطيپت

 ثسٍى ٍ ثب حبلت زٍ ّط زض كلعا كٌدبلِ ٍ گٌسم يک زضخِ ثَخبضي

 ٍ Mazhari  هكبثْي، هغبلؼِ زض. قس حبنل آًعينهَلتي

ثَخبضيضبيؼبتؾغحافعايف كِ زازًس ًكبى( 2011) ّوکبضاى

اضزهؼٌي ٍكبّفٍيليػطوزاضهؼٌيافعايفثِهٌدطگٌسم

عَضثِخيطُثِآًعينافعٍزى ٍ قسُ كطيپتػوق ٍٍيليتفبعاض

زض .زّسهي افعايفضاكطيپتػوق ٍٍيلياضتفبعزاضيهؼٌي

ثبقسُتغصيِّبيخَخِغغًَمثبفتهيکطٍؾکَپي، هكبّسات

آؾيت ٍتطضرينتط،كَتبُّبيٍيليگٌسم،ثَخبضيضبيؼبت

آؾيتقستاظعيويآًهکول افعٍزىثبقس،كِهكبّسُتطزيسُ

كطزًسكِ گعاضـ( 2004) ّوکبضاى ٍ Santos .قسكبؾتِ

ثطخيطُثبقسُتغصيِّبيثَقلوَىخيطُثِآًعيويهکول افعٍزى

ًكبىقسكِكطيپتػوقزضنسي20افعايفثِهٌدط گٌسم،پبيِ

 .ثبقسهيّباًتطٍؾيتتدعيِ ثبهقبيؿِزضؾٌتعًطخ افعايفزٌّسُ

Pluske  ٍ ػوقافعايفكِكطزًسگعاضـ( 1997) اىّوکبض

كِاؾتّوطاُكطيپتّبيتکثيطؾلَلًطخافعايفثبكطيپت

-هيػولکطزٍكبّفّباًتطٍؾيت تطؾطيغتدعيِ ٍؾٌتعثِهٌدط

غلظتافعايفثبّباًتطٍؾيت تطؾطيغتدعيِ ٍؾٌتعًطخ .قَز

هيکطٍثيترويطًْبييهحهَل ظًديطكِكَتبُچطةاؾيسّبي

كَتبُچطةاؾيسّبي .اؾت ّوطاُثبقٌس،هيثعضگضٍزُ ضز

ثركٌستؿطيغضاايضٍزُ اپيتليبلّبيؾلَلتکثيطتَاًٌسهيظًديط

قسىثعضگ ٍهَكَؼ  هَضفَلَغيتغييطثِهٌدطاهطاييكِ

-هيكِزازًكبىآظهبيفاييًتبيح .گطززهيگَاضقيزؾتگبُ

-خَخِ پبيِ ّبيخيطُ زض ضا شضت زاًِ ٍ ؾَيب كٌدبلِ هيعاى تَاى

ثب زضنس 50 هيعاى ثِ پبيبًي ٍ ضقس هطاحل زض گَقتي ّبي

 افعٍزى ّوطاُ ثِ كلعا كٌدبلِ ٍ گٌسم يک زضخِ ثَخبضيضبيؼبت

ػولکطز ثط هٌفي اثطات ثسٍى ًبتَظين آًعينهَلتي گطم 500

ضبيؼبتخبيگعيٌي ؾغحافعايفٍلي. ًوَزخبيگعيي تَليسي

 شضت زضنس100 هيعاى ثِ كلعا كٌدبلِ ٍ ٌسمگ يک زضخِثَخبضي

پليايتغصيِضساثطافعايفزليلثِ پبيِ خيطُ ؾَيبي كٌدبلِ ٍ

 فيجط ٍ ايتغصيِ ضس ػَاهل هحلَل،ايغيطًكبؾتِؾبكبضيسّبي

ّضوي،كبّف هَاز ٍيؿکَظيتِ افعايف ثِ هٌدط كلعا كٌدبلِ ثبالي

كبّف ثِ هٌدط ًْبيت زض ٍ هغصي هَاز خصة ٍّضنقبثليت

 آًعيوي هکول افعٍزى حبلت ايي زض ٍ گطززهي تَليسيػولکطز

 . ًساضز هصكَض ايتغصيِ ضس ػَاهل ؾَء اثطات ضفغ ثط تأثيطي ًيع

 تب پبيِ خيطُ ؾَيبي كٌدبلِ ٍ شضت زاًِ خبيگعيٌي كلي عَضثِ

 كٌدبلِ ٍ گٌسم يک زضخِ ثَخبضي ضبيؼبت ثب زضنس 50 ؾقف

 ػولکطز، ثط ؾَيي اثطات ًبتَظين عينآًهَلتي ّوطاُ ثِ كلعا

 ههطف ٍ ًساقتِ هغصي هَاز ايلئَهي ّضن قبثليت ٍ تَليس قبذم

 .ثبقس  نطفِ ثِ هقطٍى ٍ هفيس تدبضي لحبػ اظ تَاًسهي آى

  هٌببع    
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