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ميش مغانی در شزایط مزتع یبز  عملکزد توليد یکمک یهو تغذ یفحل یاثزات همشمان ساس

چكيذٌ       

َاي مذیزیت تًليذمثل ي تغذیٍ در گيزي اس ريشایه آسمایص تٍ مىظًر افشایص عملكزد تًليذي ميص مغاوي تا تُزٌ

یک َاي داضتي مًرد وظز در قالة گزيٌ رأسي، ميص 362زيصٌ در یک گلٍ ضزایط مزتع اودام ضذ. تزاي اودام ایه پ

ساسي ي درمان رأس ي گزيٌ دي )َمشمان 160ساسي ي تذين تغذیٍ کمكي( تٍ تعذاد یا َمان گزيٌ ضاَذ)تذين َمشمان

َا اس رأس اوتخاب ضذوذ. در گزيٌ آسمایطي ميص 202ًَرمًوي+ تغذیٍ کمكي( تٍ عىًان گزيٌ آسمایطي تٍ تعذاد 

ريس آخز آتستىي استفادٌ کزدوذ. در  45تا کىساوتزٌ در  َفتٍ ي تغذیٍ تكميلي 4گيزي تٍ مذت تغذیٍ کمكي قثل خفت

َاي اقتصادي در َز دي گزيٌ ضاَذ ي آسمایطي اودام َا ي تزرسيطًل اخزاي پزيصٌ صفات تًليذي ي تًليذمثلي ميص

اسكًر ي  صفات کيفي اس ريش خذيل فزايوي ي کاي T-testَاي کمي اس ريیٍ  گزدیذ ي تزاي آواليش آماري دادٌ

َا، درصذ ديقلًسایي، تاسدَي يسن تًلذ تزٌ ي يسن اس ضيزگيزي استفادٌ گزدیذ. وتایح وطان داد کٍ درصذ سایص ميص

-ليكه اس وظز درصذ سادآيري گلٍ، تفايت آماري قاتل مالحظٍ (.>05/0pدر گزيٌ آسمایطي وسثت تٍ ضاَذ تيطتز است)

درصذ در  50درصذ سادآيري در گزيٌ آسمایطي در مقایسٍ تا  48/101کٍ طًرييه دي ريش يخًد داضت تٍاي ت

(. تٍ طًرکلي در خارج اس فصل تًليذمثل، در ميص مغاوي استفادٌ اس تيمار >p 05/0گزيٌ ضاَذ  مطاَذٌ گزدیذ)

گزيٌ ضاَذ است.   ساسي فحلي ي تغذیٍ کمكي داراي تاالتزیه تُزٌ اقتصادي وسثت تٍ َمشمان
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 مقذمٍ    
١بيثفٟايفاٙؼـهفٗكٌُٞتتٞٓيؽٜٗبثغ٢ٗ٘تفيٚاقيٌي

تٞٓيؽؼـُٞولٜؽو٢ٖاي٠ٌٜث٠تٞخ٠ثبٌٜؽ، ثبٗيتٞٓيؽي

ؼيِفطففاق ٝا١٘يت ثىيبـ اوتؼاـايايفاٙؼـهفٗكٌُٞت
تٞٓيؽاككايًُٞولٜؽ،ٌُٞتتٞٓيؽاككايًؼـػب٢ْٗٗ٘تفيٚ

ًبـُيفيث٠ ٝاـائ٠ٓؿااوت،ٗٞٓؽؼا١ٕف ـأناقايث٠ثفٟ
ثىيبـ قيبؼيا١٘يّتاققاييثفٟٛفظاككايًثفايـا١ٌبـ١بيي

ثبقؼٟاككايًثفٟ،تٞٓيؽاككايً ٝتؽإٝاوت، الق٠ٗثفغٞـؼاـ

ثبػثقايي ثفٟٛفظثٞؼٙپبييٚ .اوتُٞولٜؽ١بي٠ُٔتٞٓيؽٗثْ

يبثفٟٗطّّٞاقٍٗػّيٗوؽاـتٞٓيؽثفاي٠ًٌٞؼٗي
٢ِٛؽاـيؼاٌتيهٞذ ٝٗيًثيٍتفيتؼؽاؼثفٟ تٞٓيؽي،ًئُٞفٕ

 ٝؼاٗؽاـوِٜيٚ ث١٠بي١كي٠ٜتط٘يْػالٟٝ ثفاٗفاي٠ًٌٚٞؼ
ٌٞؼ ٗيٗفاتغث٠آويتٗٞختؼاـاٙ،٠ُٔغبُٓؼـآٗؽًب١ً

  (Sadeghipanah, 2011 .) اككايً تٞاٙ تٞٓيؽٗثٔي ٝ ث٢جٞؼ
١بي ٗػتٔلي اٛدبٕ ١بي ُٞولٜؽ ثب ـٝيِلبت تٞٓيؽي ؼـ ٠ُٔ

تٞاٙ ث٠ ؼوتٌبـي تٞٓيؽٗثْ اق ٌٞؼ ٠ً اق ٢ٗ٘تفيٚ آ٢ٛب ٗي ٗي
١بي خٜىي ٝ تـييفات ػٞاْٗ ٗطيطي اق هجيْ وطص طفين ١ٞـٗٞٙ
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Effects of estrus synchronization and supplementary feeding on Moghani ewe's production 

performance in rangeland condition 

By: Mahmood Sahraei
1
 ,Abolhassan sadeghipanah

2
, Naderasadzadeh

2
*, Akbar Abarghani

3 
                     

1: Animal Science Research Department, Ardabil Agricultural and Natural Resources Research and 

Education Center, AREEO, Ardabil, Iran. 

2: Assistant professor of Animal Science Research Institute of Iran, Agricultural and Natural 

Resources Research Education and Extention Organization (AREEO) Iran.        

3: Animal Science Research Department, Ardabil Agricultural and Natural Resources Research and 

Education Center, AREEO, Ardabil, Iran. 

            Received: September 2017                                          Accepted: November 2017  

This experiment was carried out to investigate the Moghani ewe production performance 

improvement through reproductive management and nutrition methods in rangeland 

condition.  For doing these projects, in one flock with 362 ewes, two groups were identified, 

that including group 1 or control group (without estrus synchronization+ hormone 

therapy+supplementary feeding) and group 2 (estrus synchronization+hormone 

therapy+supplementary feeding). Supplementary feeding duration in pre mating for 4 weeks 

and 1.5 month in late gestation with concentrate were done. During the project, production, 

reproductive traits and economical evaluation was carried out in each two groups. For 

quantities data analysis of T-test methods and for qualitative traits were used of frequency 

table and Chi-square. The results showed that, parturition rate, lamping rate, twining rate, 

born lamb crop (BLC) and weaned lamb crop (WLC)  in experimental group was more than 

control group (p<0.05). In terms of fecundity, there was significant statistical difference 

between two methods, so that 101.48 vs. 50 percent in experimental group compared with 

control group were observed (p<0.05). In conclusion, in non-breeding season, in Moghani 

ewe using of estrus synchronization+hormone therapy+supplementary feeding, have the 

highest economic interest compared to the control group. 
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تـؿي٠، طّٞ ؼٝـٟ ـٌٜٝبيي ٝ ؿيفٟ اٌبـٟ ًفؼ. اوتلبؼٟ اق ٍٗتوبت 
ٜٗظٞـ تطفيي ٝ ١٘كٗبٙ ًفؼٙ زفغ٠ كطٔي پفٝلوتفٝٙ، ث٠

١بي خٜىي ث٠ ٜٗظٞـ تطفيي ٝ ُٞولٜؽ ٝ اوتلبؼٟ اق اٛٞاع ١ٞـٗٞٙ

ايً تؼؽاؼ ثفٟ ؼـ قايً، اق ـا١جفؼ١بي ٢ٖٗ ؼـ ث٢جٞؼ ثبقؼٟ اكك
 ٝ آيٜؽ  )Anilkumarٌ٘بـ ٗيتٞٓيؽي ٝ تٞٓيؽٗثٔي ُٞولٜؽ ث٠

ثفاي١بـٝيٗٞثفتفيٚاقؼـ ايٚ ـأوتب يٌي  (. ١،2010ٌ٘بـاٙ
ثبػث٠ًاوتتي٘بـ١ٞـٗٞٛيكّْ،اقغبـجؼـكطٔيايدبؼ

  3ؼـ ضؽٝؼ  .ٌٞؼٗيُٞولٜؽ١بي٠ُٔؼـقاييثفٟٛفظاككايً

١ب ؼـ تٜظيٖ ؼٝـٟ تٞٓيؽٗثٔي ؼ٠١ اغيف اوتلبؼٟ اق اٛٞاع ـٝي
١بي هّف ٝ اككايً ث٢فٟ تٞٓيؽٗثٔي ُٞولٜؽ ثب ١ؽف ًب١ً ؼإ

١بي اٛىبٛي ٌبْٗ آ٢ٛب تٞوؼ٠ يبكت٠ اوت. ثػً اػظٖ ايٚ ٗؽاغ٠ٔ
١بي ٗػتٔق ٝ ثب ً٘ي ١بي ١ٞـٗٞٛي ؼـ قٗبٙاوتلبؼٟ اق ؼـٗبٙ

)غدىت٠ ًي ٝ  ١ب ٝ اثكاـ ٗتلبٝت ثٞؼٟ اوتٚ اق ـٝيُفكت

ثــبقؼٟ تٞٓيؽٗثْ ٛوً اوبوــي ؼـ تؼييٚ ثبقؼٟ   .(١1391ٌ٘بـاٙ، 
اهتّبؼي پفٝـي ُٞوــلٜؽ ؼاٌــت٠ ٝ ث٢جٞؼ ثبقؼٟ تٞٓيؽٗثْ 
ُٞوــلٜؽ ؼـ ايفاٙ، ث٠ ػٜٞاٙ ُبٗي ٢ٖٗ ؼـ خ٢ت اوتفاتمي تٞوؼ٠ 

(.  ػ٘ٞٗبً ثبقؼٟ 1372ايٚ ؼإ ٌــٜبغت٠ ٌــؽٟ اوــت  )وليؽ ثػت، 
٘فًك ُٞوــلٜؽ، ث٠ ؼٓيــْ ١بي پــفٝـي ؿيفٗتتٞٓيؽٗثْ ؼـ ويىتٖ

ٗطؽٝؼيت غــٞـاى، پبييٚ ثٞؼٟ ٝ ث٢جٞؼ ثبقؼٟ ؼـ زٜيٚ ويىــتٖ-
١بيي ٛيبقٜٗؽ اِالش ويىــتٖ ٗؽيفيت ث٠ ٜٗظٞـ تأٗيٚ ٗٞاؼ ؿؿايي 

ٝ   ثبٌــؽ )Gonzalezؼـ ٗفاضْ ضىــبن زفغ٠ تٞٓيؽ ٗي
(.  ايــٚ ٗفاضْ ٌــبْٗ ؼٝـٟ هجْ اق خلتِيــفي تب ١1997ٌ٘بـاٙ، 

ـيكي(، ؼٝـٟ ِبٕ خلتِيــفي)ثفاي اككايً ٗيــكاٙ تػ٘ي١ٜ
ُيفي ٝ ثالكب٠ِٔ ثؼؽ اق آٙ )  ثفاي ضؽاهْ ٛ٘ٞؼٙ ٗفٍ ٝ  خلت

ٗيف ـٝيبٙ(،  اٝاغف ؼٝـٟ آثىــتٜي )ثفاي خُٔٞيفي اق ًب١ً ٝقٙ 

تٞٓؽ ثفٟ(  ٝ اٝايْ ؼٝـٟ ٌيفؼ١ي )ثفاي ث٢جٞؼ وفػت ـٌؽ ثفٟ( 
ٛتبيح (.  1983،  ؛  Treacher 1982،  ثبٌٜؽ )Robinsonٗي

١بي  ( ثب ػٜٞاٙ ثفـوي اثف خيف2003ٟٝ ١ٌ٘بـاٙ ) Ocakتطويوبت 
ثب ؿٔظت پفٝتئيٚ ثبال ؼـ اٝاغف آثىتٜي ثف ـٝي ٗيكاٙ ًٔىتفٕٝ  ٝ 

١ب ٍٛبٙ ؼاؼ ٠ً پفٝتئيٚ قيبؼ ؼـ خيفٟ ؿؿايي  ٗبٛي ثفٟ هؽـت قٛؽٟ
ٓي ٌٞؼ  ٝ ٗبٛي ثفٟ ٗي ثبػث ًب١ً ًٔىتفٕٝ تٞٓيؽي ٝ هؽـت قٛؽٟ

ثف اوبن ٌٞؼ.  ُيفي ٗي ثبػث اككايً ٝقٙ تٞٓؽ ثفٟ ٝ ؼـِؽ ثفٟ
( اوتلبؼٟ اق ٍٗتوبت 2011ٝ ١ٌ٘بـاٙ ) Santosثفـوي 

-ؼـ غبـج كّْ تٞٓيؽٗثْ ثبقؼٟ آثىتٜي  ٗيً eCGپفٝلوتفٝٙ ٝ 

ثب تٞخ٠ ث٠ اي٠ٌٜ ؼـِؽ اككايً ؼاؼ.  ١29ب ـا ٛىجت ث٠ ُفٟٝ ٌب١ؽ 
ٗؽتطِّٞبٗي ١٠ًٜٝاوتُٞولٜؽ كّٔيؼـتٞٓيؽٗثْ

اٗف ايٚ .ٌٞؼٗيثيٍتفُيفي خلتـكتبـيبثؽ،ٗيًب١ًـٌٜٝبيي

 ًٝفؼ١ٙ٘كٗبٙ .ًٜؽٗيايدبؼثفٟتٞٓيؽؼــا١بييٗطؽٝؼيت
ٝاهتّبؼي١بيكفِتتٞٓيؽٗثْكّْاقغبـجكطٔيايدبؼ

ؼـ٠ًًٜؽٗيايدبؼتٞٓيؽًٜٜؽُبٙثفايـاٜٗبوجيٗؽيفيتي

تٔويص،ؼـث٢تفًبـيـيكيثفٛب٠ٗ ٝثفٟتٞٓيؽثبػث اككاي٢ًٛبيت
اوتبٙ اـؼثيْ توفيجبً ثب ؼاـا  ٌٞؼ.ٗياٗٞـوبيفٝتـؿي٠قاي٘بٙ،

ٗئيٞٙ ـأن ُٞولٜؽ ٝ ثك اق ٛماؼ ٗـبٛي يٌي اق هطت- 5/2ثٞؼٙ 
ُفؼؼ. ٓيٌٚ ثفاوبن ٛتبيح ١بي ؼاٗپفٝـي ًٍٞـ ٗطىٞة ٗي

قايً ٝ ؼـِؽ  ١بي اغيف ٗيكاٙٗطبٓؼبت اٛدبٕ ُفكت٠ ؼـ وبّ

١بي ٗيً ؼاٌتي پبئيٚ، ٝ ث٠ تجغ آٙ ؼـآٗؽ  ُيفي ؼـ ٠ُٔ ثفٟ
(. ثٜبثفايٚ 1376ثبٌؽ)اكٍبـي ٗيفى ٝ ١ٌ٘بـاٙ، ؼاٗؽاـاٙ ًٖ ٗي

ؼاـي ٝ اـائ٠ يي آِٞي ٜٗبوت  ثفاي اهتّبؼي ٛ٘ٞؼٙ ٠ُٔ
١بي  ٗؽيفيتي ؼـ تٞٓيؽ ٝ پفٝـي ثفٟ ؼـ اوتبٙ ثٌبـُيفي ٌيٟٞ

 ـوؽ. ثفايٚ اوبن ايٚ ت ضفٝـي ثٜظف ٗياي ٜٗبو ٗؽيفيتي ٝ تـؿي٠
١بي تطوين ثب ١ؽف اـقيبثي ػٌ٘ٔفؼ تٞٓيؽي ٝ تٞٓيؽٗثٔي ٗيً

ٗـبٛي ؼـ ٌفايط ٗفتغ ؼـ ِٞـت اوتلبؼٟ اق ١٘كٗبٙ وبقي كطٔي ٝ 
 تـؿي٠ ًٌ٘ي اٛدبٕ ُفؼيؽ.

 َامًاد ي ريش   
ـأن ٗيً ؼاٌتي ؼـ ٜٗبطن  400ايٚ پفٝلٟ ؼـ يي ٠ُٔ ػٍبيفي ثب 

اٛدبٕ  1393ييالهي ٝ هٍالهي اوتبٙ اـؼثيْ ؼـ اٝايْ اـؼيج٢ٍت ٗبٟ 
ُؿاـي  ١بي ٗٞـؼ ٛظف اٛتػبة ٝ ٌ٘بـٌٟؽ. ثفاي ايٚ ٜٗظٞـ ٗيً

وب٠ٓ ثب ضؽاهْ يي ٌٌٖ  4آي  ١5/2ب ؼاـاي وٚ ٌؽٛؽ. ايٚ ٗيً
ق ٗبٟ اق قايً هجٔي آ٢ٛب وپفي ٌؽٟ ٝ ا 2قايً ثٞؼٛؽ ٠ً ضؽاهْ 

١ب ٌفايط ثؽٛي ٜٗبوجي ثفغٞـؼاـ ثٞؼٛؽ ٝ ؼـ طي ايٚ ٗؽت هٞذ
ٌؽٛؽ. اخفاي ٗفاضْ أِي پفٝلٟ اق خؽا اق ٠ُٔ ٢ِٛؽاـي ٗي

١بي ُفٟٝ آقٗبيٍي يؼٜي اٝايْ كفٝـؼيٚ ٗبٟ ثب تـؿي٠ ًٌ٘ي ٗيً
ِٗبًبٓفي اٛفلي  3اي ؼاـاي ـأن ٗيً ؼاٌتي ثب خيفٟ 202

ِؽ پفٝتئيٚ غبٕ ؼـ50/10ٗتبثٞٓيى٘ي ؼـًئُٞفٕ خيفٟ ٝ

ُفٕ ث٠ اقاي ١ف ـأن( ػالٟٝ ثف تؼٔيق اق  250ٗوؽاـ ( ث1٠)خؽّٝ
 ١2لت٠ هجْ ٝ 2ٗفتغ ٌفٝع ٌؽ. ٗؽت تـؿي٠ ًٌ٘ي ز٢بـ ١لت٠ )

ُيفي( ؼـ ٛظف ُفكت٠ ٌؽ. ؼـ ٗفض٠ٔ ثؼؽ ؼـ ٠ُٔ  ١لت٠ ثؼؽ اق خلت
ِٞـتث٠قايًٌٌٖ ٝوٚٗيبِٛيٚث٠ٗٞـؼ ٗطبٓؼ٠، ثب تٞخ٠
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ن ٗيً ؼاٌتي ث٠ ُفٟٝ ؼٝ يب ١٘بٙ ُفٟٝ ـأ  202تّبؼكي؛ 
 160تفاپي+ تـؿي٠ ًٌ٘ي( ٝ وبقي ٝ ١ٞـٗٞٙآقٗبيٍي) ثب ١٘كٗبٙ

وبقي ٝ ـأن ث٠ ُفٟٝ يي يب ١٘بٙ ٌب١ؽ )ثؽٝٙ اػ٘بّ ١٘كٗبٙ

وبقي كطٔي ٝ كوط تـؿي٠ اق ٗفتغ( اغتّبَ يبكتٜؽ. ثفاي ١٘كٗبٙ
ث٠ ايدبؼ ؼٝهٔٞقايي ؼـ اٝاغف كفٝـؼيٚ ٗبٟ اولٜح )آؿٍت٠ 

ٗئي ُفٕ  40پفٝلوتفٝٙ ثب ٛبٕ تدبـي ًفٝٛٞخىت ضبٝي 
ـٝق 13كٔٞـٝخىتٞٙ اوتبت( ثب ـػبيت ٗٞاقيٚ ث٢ؽاٌتي ث٠ ٗؽت 

١بي ُفٟٝ آقٗبيٍي هفاـ ؼاؼٟ ٌؽ ٝ ؼـ  ؼـ ؼاغْ ٝالٙ ٠٘١ ٗيً

ٝ ثفاي اككايً  ١ب غبـجٗيً  إ اولٜح اق ٢ٗج14ِْجص ـٝق 
فٝت ١ٜٔؽ( ث٠ )وبغت ٌفًت ايٜت PMSGؼٝهٔٞقايي ١ٞـٗٞٙ  

وبقي  وبػت ثؼؽ اق غبـج 24-48ٝاضؽ تكـين ُفؼيؽ.   400ٗيكاٙ 
١ب ث٠ ـٝي  ١ب كطْ ٌؽٛؽ.  ثفاي ثبـٝـوبقي ٗيً اولٜح،  ٗيً

ـأن ٗيً  6-5آٗيكي طجيؼي ٝ ًىت ٛتيد٠ ٗطٔٞة ثفاي ١ف 
 51-56ؼاٌتي يي ـأن هٞذ ٜٗبوت  ث٠ ٗؽت و٠ ؼٝـٟ كطٔي) 

ٗبٟ اق تبـيع   5/3اق ُؿٌت ـٝق(  ؼـ ٛظف ُفكت٠ ٌؽ.  ثؼؽ 
١بي آثىتٚ ؼـ ُفٟٝ آقٗبيٍي اق اٝاوط ٗبٟ  ُيفي، ٗيً خلت

ِٗبًبٓفي  3اي ثب  ـٝق اق خيفٟ 45ٗؽت ز٢بـٕ تب  ٌفٝع قايً ث٠

ؼـِؽ پفٝتئيٚ  13اٛفلي ٗتبثٞٓيى٘ي ؼـًئُٞفٕ خيفٟ ٝ
ُفٕ ث٠ اقاي ١ف ـأن ث٠ ػٜٞاٙ تـؿي٠  250ٗيكاٙ ( ث1٠غبٕ)خؽّٝ 

فاي خجفاٙ ً٘جٞؼ ٛبٌي اق كوف ؿؿايي، ػالٟٝ ثف تؼٔيق تٌ٘ئي، ث

١بي تٞٓيؽي  ١ب، ثفٟ اق ٗفتغ اوتلبؼٟ ًفؼٛؽ. ثؼؽ اق قايً ٗيً
ٗبٟ اق ٌيف ٗبؼـ اوتلبؼٟ ًفؼٛؽ.  2ُؿاـي ٌؽٟ ٝ ث٘ؽت  ٌ٘بـٟ

١ب ٛيك اق ثٔـٞـ ؼا٠ٛ خٞ ث٠ ٗيكاٙ ١٘كٗبٙ ثب طّٞ ؼٝـٟ ٌيفؼ١ي، ٗيً
اوتلبؼٟ ًفؼٛؽ. ؼـ طّٞ اخفاي  ُفٕ ث٠ ػٜٞاٙ تـؿي٠ ًٌ٘ي  300

پفٝلٟ ِلبتي اق هجيْ  ٝقٙ ٗيً ؼـ ٗفاضْ ٗػتٔق، ٝقٙ تٞٓؽ ثفٟ، 

١بي هّف، ؼـِؽ ٝقٙ اق ٌيفُيفي ثفٟ، ؼـِؽ قايً، ؼـِؽ ٗيً
هٔٞ، ؼٝهٔٞ ٝ  ١بي تي ُيفي، ؼـِؽ تٔلبت ثفٟ، تؼؽاؼ ثفٟ ثفٟ

١بي ث٠ اقاي ٝقٙ ١ب )ٗد٘ٞع ٝقٙ تٞٓؽ ثفٟزٜؽهٔٞ، ثبقؼ١ي ٗيً
١بي اهتّبؼي)١كي٠ٜ ُيفي( ٝ ثفـوي ٗتبثٞٓيٌي ٗيً ١ِٜبٕ خلت

ٝ ؼـآٗؽ( ؼـ ١ف ؼٝ ُفٟٝ ٌب١ؽ ٝ آقٗبيٍي اٛدبٕ ُفؼيؽ. آٛبٓيك 
١بي ً٘ي پفٝلٟ ؼـ ؼٝ ُفٟٝ ٗػتٔق ث٠ ـٝي  -Tآٗبـي ؼاؼٟ

test  ّؼـِؽ اٛدبٕ ٌؽ ٝ  ثفاي اٛدبٕ ٗوبيىبت  5ٝ ؼـ وطص اضت٘ب
خؽّٝ كفاٝٛي  ًي آٗبـي ؼـ غَّٞ ِلبت ًيلي اق ـٝي 

اوتلبؼٟ ُفؼيؽ. SAS 9.1اوٌٞـ ٛفٕ اككاـ 

 

 َاي مًرد مصزف در تغذیٍ فالضىيگ ي تكميلي آياخز آتستىي. اقالم خًارکي ي تزکيثات خيز1ٌخذيل 

 ٛٞع خيفٟ ػؿايي

اهالٕ غٞـاًي)%(

تـؿي٠ تٌ٘ئيتـؿي٠ ًٌ٘ي)كالٌٜيَ(

58                                           13خٞ
6224ؾـت   

210تلب٠ٓ زـٜؽـ هٜؽ
216وجٞن ُٜؽٕ

50/150/1ًفثٜبت ًٔىيٖ
50/050/0ٛ٘ي

تفًيجبت ٗٞاؼ ٗـؿي

3  3اٛفلي هبثْ ٗتبثٞٓيىٖ)ِٗبًبٓفي ؼـ ًئُٞفٕ(

50/1013پفٝتئيٚ غبٕ)%(

 

١ب، زٜؽهٔٞقايي، ؼـ ايٚ آقٗبيً ِلبتي اق هجيْ ؼـِؽ قايً ٗيً
١ب، ٝقٙ اق ثفٟ قايي، تٔلبت ثفٟ، قاؼآٝـي ٠ُٔ، ٝقٙ تٞٓؽ ثفٟ

١بي ٗتٞٓؽ ٌؽٟ اق ١ف ٗيً ١ب،  ٗد٘ٞع ٝقٙ تٞٓؽ ثفٌٟيفُيفي ثفٟ

-١بي ٗتٞٓؽ ٌؽٟ اق ١ف ٗيً اٛؽاقٟٝقٙ ٌيفُيفي ثفٟٝ  ٗد٘ٞع 

 ُيفي ُفؼيؽ.
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 وتایح    

 اطالعات تًصيفي عملكزد 

١ب ؼـ ؼٝ اطالػبت تِٞيلي ػٌ٘ٔفؼ تٞٓيؽي ٝ تٞٓيؽٗثٔي ٗيً

١بي اـائ٠ ٌؽٟ اوت. تؼفيق ٗيً 2ُفٟٝ آقٗبيٍي ؼـ خؽّٝ 

قايً يب ػؽٕ قايً ٗٞٓؽيٚ ؼـ ٗٞػؽ هّف ؼـ ايٚ ٗطبٓؼ٠ ثف ٗجٜبي 

ٗوفـ ٝ ثبقٟ قٗبٛي ٗٞـؼ اٛتظبـ ؼـ ايٚ ٗطبٓؼ٠ ثٞؼ. ؼـ كّْ 

تٞٓيؽٗثْ)پبئيك( تؼؽاؼ ٗيً هّف ؼـ ُفٟٝ ٌب١ؽ) ثؽٝٙ ١٘كٗبٙ 

وبقي ٝ ؼـٗبٙ ١ٞـٗٞٛي(  ٝ آقٗبيٍي )ثب ١٘كٗبٙ وبقي ٝ ؼـٗبٙ 

ؾًف ( ثٞؼ.  القٕ ث٠ 34ٝ  ١88ٞـٗٞٛي ٝ تـؿي٠ ًٌ٘ي( ث٠ تفتيت )

١ب ثب كب٠ِٔ قٗبٛي يي يب ؼٝ اوت ٠ً ١ف زٜؽ ثىيبـي اق ايٚ ٗيً

ٗبٟ ثؼؽ اق قٗبٙ پيً ثيٜي ٌؽٟ، قايً ًفؼٛؽ اٗب اق آٙ خب ٠ً ايٚ 

قاي٘بٙ ١ب ؼـ ثبقٟ قٗبٛي ٗٞـؼ اٛتظبـ ٝ پيً ثيٜي ٌؽٟ ٛجٞؼ، ٓؿا 

قاي٘بٙ آ٢ٛب ؼـ ٛتيد٠ تي٘بـ١بي اػ٘بّ ٌؽٟ ؼـ ايٚ آقٗبيً ٛجٞؼ ٝ 

يً هّف ُكاـي ٌؽٛؽ. ؼـِؽ قايً ؼـ ُفٟٝ ٌب١ؽ ث٠ ػٜٞاٙ ٗ

)ثؽٝٙ ١٘كٗبٙ وبقي ٝ ؼـٗبٙ ١ٞـٗٞٛي( ٝ آقٗبيٍي)ثب ١٘كٗبٙ 

 16/83ٝ 45وبقي ٝ ؼـٗبٙ ١ٞـٗٞٛي ٝ تـؿي٠ ًٌ٘ي( ث٠ تفتيت )

ُيفي  ؼـ ُفٟٝ ٌب١ؽ ) ثؽٝٙ ١٘كٗبٙ  ؼـِؽ( ثٞؼ. ؼـِؽ ثفٟ

ؼـٗبٙ وبقي ٝ ؼـٗبٙ ١ٞـٗٞٛي(  ٝ آقٗبيٍي )ثب ١٘كٗبٙ وبقي ٝ 

ؼـِؽ( ثٞؼ.  97ٝ  ١25/46ٞـٗٞٛي ٝ تـؿي٠ ًٌ٘ي( ث٠ تفتيت )

ٗيكاٙ ؼٝهٔٞقايي ؼـ ُفٟٝ ٌب١ؽ )ثؽٝٙ ١٘كٗبٙ وبقي ٝ ؼـٗبٙ 

١ٞـٗٞٛي( ٝ آقٗبيٍي)ثب ١٘كٗبٙ وبقي ٝ ؼـٗبٙ ١ٞـٗٞٛي ٝ تـؿي٠ 

( ضبِْ ُفؼيؽ. ٗيكاٙ تٔلبت ثفٟ 22ٝ  11/11ًٌ٘ي( ث٠ تفتيت ) 

يفي ؼـ ُفٟٝ ٌب١ؽ) ثؽٝٙ ١٘كٗبٙ ٍٗب١ؽٟ ٌؽٟ تب قٗبٙ اق ٌيفُ

وبقي ٝ ؼـٗبٙ ١ٞـٗٞٛي( ٝ آقٗبيٍي )ثب ١٘كٗبٙ وبقي ٝ ؼـٗبٙ 

   (  ثٞؼ.45/4ٝ  ١5/7ٞـٗٞٛي ٝ تـؿي٠ ًٌ٘ي( ث٠ تفتيت )
 

 َا   مقایسٍ عملكزد تًليذي ي تًليذمثلي ميص

١بي ٗػتٔق ١ب ثيٚ ُفٟٝٗوبيى٠ ػٌ٘ٔفؼ تٞٓيؽي ٝ تٞٓيؽٗثٔي ٗيً

، ٝقٙ 3اـائ٠ ٌؽٟ اوت. ٗطبثن خؽّٝ  5تب  3خؽاّٝ آقٗبيٍي ؼـ 

ٗبٟ ثؼؽ اق قايً ؼـ ُفٟٝ  3ُيفي، قايً ٝ  ١ب ث٠ ١ِٜبٕ خلتٗيً

آقٗبيٍي)١٘كٗبٙ وبقي + تـؿي٠ ًٌ٘ي( ٛىجت ث٠ ٌب١ؽ اق ٓطبظ 

ٝقٙ تٞٓؽ ثفٟ ؼـ ُفٟٝ آقٗبيٍي)   (.>p 05/0آٗبـي ثيٍتف ثٞؼ )

١٘كٗبٙ وبقي+ تـؿي٠ ًٌ٘ي( ٛىجت ث٠ ُفٟٝ ٌب١ؽ اق ٓطبظ 

ٓيٌٚ اق ٓطبظ ٝقٙ اق ٌيفُيفي  ثفٟ  (.>05/0pآٗبـي ثيٍتف ثٞؼ)

تلبٝتي ثيٚ  ُفٟٝ آقٗبيٍي ٝ ٌب١ؽ ٝخٞؼ ٛؽاٌت. ٝقٙ تٞٓؽ ثفٟ ث٠ 

اقاي ١ف ًئُٞفٕ ٝقٙ ٗتبثٞٓيٌي ٗيً ٗبؼـ ؼـ ُفٟٝ 

وبقي كطٔي+ تـؿي٠ ًٌ٘ي( ٛىجت ث٠ ُفٟٝ )١٘كٗبٙآقٗبيٍي

 (.>05/0pٌب١ؽ اق ٓطبظ آٗبـي ثيٍتف ثٞؼ)

ثفٟ  يفُيفيٝقٙ تٞٓؽ ثفٟ ٝ ٝقٙ اق ٌ يثبقؼ١  4ٗطبثن خؽّٝ 

ًفؼٟ ؼـ ُفٟٝ  يًٝ قا يكيتطت آٗ ١بي¬يًثفأوبن تؼؽاؼ ٗ

ثٞؼ  يٍتفآقٗبيٍي)١٘كٗبٙ وبقي + تـؿي٠ ًٌ٘ي( ٛىجت ث٠ ٌب١ؽ ث

(05/0 p<.) ٓٝيفتطت تبث يفيُ يفتٔلبت ثفٟ تب وٚ اق ٌ يكاٙٗ ي 

 ٛٞع ـٝي هفاـ ٛؽاٌت.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

223



 

 َاي آسمایطيَا در گزيٌاطالعات تًصيفي عملكزد تًليذي ي تًليذمثلي ميص -2خذيل

 ١بي آقٗبيٍيُفٟٝ

ِلت
2ُفٟٝ 1ُفٟٝ 

160202تؼؽاؼ ٗيً تي٘بـ ٌؽٟ

 تؼؽاؼ ٗيً قايً ًفؼٟ

 ؼـِؽ قايً 

 

 

72 

45

168 

16/83

 تؼؽاؼ ٗيً هّف 

١بي هّف ؼـِؽ ٗيً

88 

55

34 

83/16

73تؼؽاؼ تٔلبت ٗيً ثؼؽ اق قايً

 تؼؽاؼ ثفٟ ٗتٞٓؽ ٌؽٟ

قايي ؼـِؽ ثفٟ

80 

11/111

205 

122

 تؼؽاؼ قايً ١بي ؼٝهٔٞ

ؼـِؽ ؼٝهٔٞقايي

8

11/11

37 

22

 ٌيفُيفي ٌؽٟ تؼؽاؼ ثفٟ

ؼـِؽ ثفٟ ُيفي

74 

25/46

196 

97

 تؼؽاؼ تٔلبت ثفٟ تب اق ٌيف ُيفي

ؼـِؽ تٔلبت ثفٟ

6 

50/7

9 

40/4 

42104تؼؽاؼ ثفٟ ٛف
38101تؼؽاؼ ثفٟ ٗبؼٟ

 + تـؿي٠ ًٌ٘ي(. ؼـٗبٙ ١ٞـٗٞٛي)١٘كٗبٙ وبقي كطٔي +  2)ٌب١ؽ(. ُفٟٝ  1*ُفٟٝ
 ١ب١بي قاي٘بٙ ًفؼٟ( ; ؼـِؽ قايً ٗيًتؼؽاؼ ٗيً÷    ١بي تطت آٗيكي)تؼؽاؼ ًْ ٗيً× 100
 ١بي زٜؽ هٔٞقا ( ; ؼـِؽ زٜؽهٔٞ قايي تؼؽاؼ ٗيً÷  )تؼؽاؼ ًْ ٗيً ١بي قايً ًفؼٟ × 100
 تؼؽاؼ ثفٟ ٗتٞٓؽ ٌؽٟ ؼـ ١ف ُفٟٝ( ; ؼـِؽ تٞٓيؽ ثفٟ÷ تؼؽاؼ ٗيً قايً ًفؼٟ ؼـ ُفٟٝ ×) 100
 ثفٟ هجْ اق ٌيف ُيفي( ; ؼـِؽ تٔلبت هجْ اق ٌيفُيفي تؼؽاؼ تٔلبت÷ تؼؽاؼ ثفٟ ٗتٞٓؽ ٌؽٟ ×) 100

  

 خطاي معيار( ±َاي آسمایطي)مياوگيهَا در گزيٌ. مقایسٍ عملكزد تًليذمثلي  ي تًليذي ميص3خذيل 

ٝقٙ ثفٟ                                    ٝقٙ ٗيًِلبت                

تي٘بـ
١ِٜبٕ 

ُيفي خلت

 ١ِٜبٕ 

قايً

ثؼؽ اق  ٗبٟ 3

قايً
ٗتبثٞٓيٌيٌيفُيفيتٞٓؽ

اثز ريش

±142/0ُفٟٝ 
b09/4151/0±

b24/4958/0±
b64/4505/0±

b33/343/0±
a08/20007/0±

b09/0 

±236/0ُفٟٝ
a07/4544/0±

a39/5551/0±
a17/4903/0±

a85/326/0±
a53/20006/0±

a17/0
 )١٘كٗبٙ وبقي كطٔي + ؼـٗبٙ ١ٞـٗٞٛي+ تـؿي٠ ًٌ٘ي(.  2)ٌب١ؽ(. ُفٟٝ  1*ُفٟٝ

 ٝقٙ تٞٓؽ ثفٟ ١ب: ايٚ ِلت ثب تٞخ٠ ث٠ ـًٞـؼ ٝقٙ تٞٓؽ ثفٟ ١ب ؼـ ـٝق ٛػىت تٞٓؽ ٗٞـؼ ٗطبوج٠ هفاـ ُفكت.

ـٝقُي( ١90ب )ٝقٙ ٝقٙ ثفٟ(>+ ٝقٙ تٞٓؽ; ٝقٙ ٌيفُيفي ثفٟ ٝقٙ تٞٓؽ –×) 90÷ )=وٚ ٝقٙ ًٍي ثفٟ)ـٝق(            
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 خطاي معيار( )مياوگيه± َاي آسمایطيَا در گزيٌ. مقایسٍ عملكزد  تًليذي ميص4خذيل 

تٔلبت)ؼـِؽ(ثبقؼ١ي ٝقٙ اق ٌيفُيفي ثفٟ)ًئُٞفٕ(ثبقؼ١ي ٝقٙ تٞٓؽ ثفٟ)ًئُٞفٕ(ِلبت

تي٘بـ
 ٗيً

تطت آٗيكي 

 ٗيً 

قايً ًفؼٟ

 ٗيً

تطت آٗيكي 

 ٗيً

قايً ًفؼٟ 

 ثفٟ 

ٌيفُيفيتب 

اثز ريش

±114/0ُفٟٝ 
b78/1079/0±

b67/382/0±
b75/956/0±

b32/2149/2±
a50/7

±212/0ُفٟٝ 
a51/3051/0±

a18/473/0±
a40/2036/0±

a25/2499/2±
a40/4

 )١٘كٗبٙ وبقي كطٔي + ؼـٗبٙ ١ٞـٗٞٛي+ تـؿي٠ ًٌ٘ي(.  2)ٌب١ؽ(. ُفٟٝ  1ُفٟٝ*

 ٗطبوج٠ هفاـ ُفكت. ٗد٘ٞع ٝقٙ تٞٓؽ ثفٟ ١بي ٗتٞٓؽ ٌؽٟ اق ١ف ٗيً: ثفاي ٗطبوج٠ ايٚ ِلت خ٘غ ٝقٙ تٞٓؽ ٠٘١ ثفٟ ١بي ٗتٞٓؽ ٌؽٟ اق يي ٗيً ؼـ يي قايً ٗٞـؼ 

ـٝقُي تّطيص  90يي ٗيً ؼـ يي قايً ثف اوبن ٝقٙ ٗد٘ٞع ٝقٙ ٌيفُيفي ثفٟ ١بي ٗتٞٓؽ ٌؽٟ اق ١ف ٗيً:  ثفاي ٗطبوج٠ ايٚ ِلت خ٘غ ٝقٙ اق ٌيفُيفي ٠٘١ ثفٟ ١بي ٗتٞٓؽ ٌؽٟ اق 

ٌؽ. وپه ٗد٘ٞع اٝقاٙ تّطيص ٌؽٟ ٠٘١ ثفٟ ١بي ٗتٞٓؽ ٌؽٟ اق يي ٗيً ث٠ ػٜٞاٙ ـًٞـؼ آٙ ٗيً  ث٠ ثجت ـويؽ. 

١ب ٝ ؼـِؽ ؼٝهٔٞقايي ؼـ ـٝي ؼـِؽ قايً ٗيً

آقٗبيٍي)١٘كٗبٙ وبقي+ تـؿي٠ ًٌ٘ي( ثيٍتف اق ـٝي ٌب١ؽ ثٞؼ 

(50/5 p<)ُٟيفي ٛيك تطت تبثيف ٛٞع ـٝي .  ٓيٌٚ ؼـِؽ ثف

هفاـ ٛؽاٌت ٝٓي اق ٓطبظ ػؽؼي ُفٟٝ آقٗبيٍي ثيٍتف اق ٌب١ؽ 

ثٞؼ. اق ٓطبظ ؼـِؽ قاؼآٝـي ٠ُٔ، تلبٝت آٗبـي كبضٍي ثيٚ ؼٝ 

ؼـِؽ قاؼآٝـي ؼـ ُفٟٝ  16/83طٞـي٠ٌ ؼاٌت ث٠ُفٟٝ ٝخٞؼ 

ؼـِؽ ؼـ ُفٟٝ ٌب١ؽ ٍٗب١ؽٟ ُفؼيؽ  45آقٗبيٍي ؼـ ٗوبيى٠ ثب 

(5550/5 p<.) ّٝ(.5)خؽ 

 

 َاي آسمایطيَا در گزيٌ. مقایسٍ عملكزد  تًليذي مثلي ميص5خذيل 

ِلبت)ؼـِؽ(                
قاؼآٝـيثفٟ ُيفي ؼٝهٔٞقاييقايً

تي٘بـ

اثز ريش

1b91/4411/11ُفٟٝ  b a11/111b50
2a16/83a22a122a48/101ُفٟٝ

Pr>chisq0001.><.0001 640/0           0001.>

 )١٘كٗبٙ وبقي كطٔي + ؼـٗبٙ ١ٞـٗٞٛي+ تـؿي٠ ًٌ٘ي(.  2)ٌب١ؽ(. ُفٟٝ  1ُفٟٝ *

 وج٠ ٌؽ:ايٚ ِلت ثف اوبن تؼؽاؼ ثفٟ ١بي ٗتٞٓؽ ٌؽٟ ٛىجت ث٠ تؼؽاؼ ًْ ٗيً ١بي هٞذ اٛؽاقي ٌؽٟ ؼـ اثتؽاي آقٗبيً ؼـ ١ف ُفٟٝ ٝ ث٠ ِٞـت ؾيْ ٗطب: 1ؼـِؽ قاؼآٝـي ٠ُٔ

; ؼـِؽ قاؼآٝـي  )تؼؽاؼ ثفٟ ١بي ٗتٞٓؽ ٌؽٟ ؼـ ١ف ُفٟٝ÷  تؼؽاؼ ًْ ٗيً ١بي تطت آٗيكي ×)100
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اقتصاديمحاسثات    

ـأن١فاقايث٠ثفٟتٞٓيؽٛبغبُٓؼـآٗؽ 7ٝ  6ٗطبثن خؽاّٝ 

اقثفٟٗطّّٞضفة كفاوٜد٠ثبُيفي، خلتٗؼفْؼـٗيً

ٝقًٙئُٞف١ٕفهي٘تٗؼبؼ١ّكاــيب120ّٗجٔؾؼـُفكت٠ٌيف

آقٗبيًتطت١بي٠ُٔؼـ١بثفٌٟيفُيفياقؼـ قٗبٙثفٟقٛؽٟ

اقهجْآ٢ٛبيب ثفٌٟٛفؼٛؽقاي٘ب١٠ًٙبييٗيًثفايٌؽ،ٗطبوج٠

ِلفُفكت٠ٌيفاقثفٟٗطٌّّٞؽٛؽ،تٔقٌيفُيفياقوٚ

ـيبّ ِلفٛيكآ٢ٛبؼـآٗؽ ٛبغبُٓٓؿاؼـ ٛظف ُفكت٠ ٌؽ،ًئُٞفٕ

ٗيًـأن١فاقايث٠ثفٟتٞٓيؽغبُٓؼـآٗؽٗطبوج٠ثفايثٞؼ.

تٞٓيؽاثفؼـ٠ُٔث٠ٌؽٟتط٘ي١ْبي١كي٠ُٜيفي، خلتؼـ ٗؼفْ

ؼـآٗؽاقٗي١ًف ـأناقايث٠كّْ،اقغبـجؼـاضبكيثفٟ

ٗيًـأن١فاقايث١٠ب١كي٠ٜايٌٚؽ.ًىفٗي١ًفٛبغبُٓ

١ب)پفٝلوتفٝٙ + ١ٞـٗٞٙغفيؽثبثت١كاـ ـيب200ٌّبْٗ

PMSG ثبثت ١كاـ ـيب450ّ ١ٝٞـٗٞٛيتي٘بـ( ثفاي اخفاي

١لت٠ كالٌٜيَ+ تـؿي٠ ًٌ٘ي ؼٝ ٗبٟ  4تٌ٘ئي)غٞـاىًئُٞفٕ

ٗيًـأن١فاقايث٠ـيب١ّكاـ20ٗجٔؾثٞؼٛؽ.آغف آثىتٜي(

ُفٟٝ ١بيٗيًثفايٌؽ.ُفكت٠ٛظفًبـُفي ؼـ١كي٠ٜثبثت

 .ٍٛؽُفكت٠ٛظفؼـاي١كي١٠ٜيرٌب١ؽ

 

 َا تٍ اساي یک رأس ميص در دي گزيٌ مختلف) َشار ریال(.َشیىٍ . ضزح6خذيل 

 ١بي آقٗبيٍي           ُفٟٝ

 ٛٞع ًبال ٝ غؽٗبت                   ١كي٠ٜ ث٠ اقاي ١ف ـأن

١ف ـأن
2ُفٟٝ  1ُفٟٝ

 PMSG         200اولٜح پفٝلوتفٝٙ + 

 ١450كي٠ٜ تـؿي٠ ًٌ٘ي                            

 20ًبـُفي                                     ١كي٠ٜ

0 

0 

0

40400 

90900 

4040

 خ٘غ ١كي٠ٜ ١ب

 تؼؽاؼ ٗيً ؼـ ١ف ُفٟٝ                                                                    

١ب ث٠ اقاي ١ف ٗيً ٗيبِٛيٚ ١كي٠ٜ

0 

160 

0

135340 

202 

670

 )١٘كٗبٙ وبقي كطٔي + ؼـٗبٙ ١ٞـٗٞٛي+ تـؿي٠ ًٌ٘ي(.  2)ٌب١ؽ(. ُفٟٝ  1*ُفٟٝ

 َا تعذ اس ضيزگيزي) َشار ریال(.. درآمذَا در دي گزيٌ تز اساس فزيش تز7ٌخذيل 

     كفٝي ثفٟ ثؼؽ اق ٌيفُيفي                                                   

2ُفٟٝ  1ُفٟٝ

 ٗتٞوط تؼؽاؼ ثفٟ ٌيفُيفي ٌؽٟ اق يي ـأن 

 ٗيبِٛيٚ ٝقٙ اق ٌيفُيفي

 ٗتٞوط ًئُٞفٕ ثفٟ ٌيفُيفي ٌؽٟ اق ١ف ـأن

 ٗيبِٛيٚ هي٘ت يي ًئُٞفٕ ٝقٙ قٛؽٟ ثفٟ 

ؼـآٗؽ كفٝي ثفٟ ث٠ اقاي ١ف ٗيً

46/0 

20 

20/9 

120 

35/2770

97/0 

53/20 

91/19 

120 

66/1278
 )١٘كٗبٙ وبقي كطٔي + ؼـٗبٙ ١ٞـٗٞٛي+ تـؿي٠ ًٌ٘ي(.  2)ٌب١ؽ(. ُفٟٝ  1*ُفٟٝ
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 . مقایسٍ سًد در دي گزيٌ آسمایطي مختلف ) َشار ریال(.8خذيل 

 كفٝي ثفٟ ثؼؽ اق ٌيفُيفي                                                   

2ُفٟٝ  1ُفٟٝ
 ؼـآٗؽ كفٝي ثفٟ ث٠ اقاي ١ف ـأن ٗيً

 ١ب ث٠ اقاي ١ف ـأن ٗيًٗيبِٛيٚ ١كي٠ٜ

1104 

0

2/2389 

670

11042/1719وٞؼ غبُٓ كفٝي ثفٟ ث٠ اقاي ١ف ـأن ٗيً

 )١٘كٗبٙ وبقي كطٔي + ؼـٗبٙ ١ٞـٗٞٛي+ تـؿي٠ ًٌ٘ي(. 2)ٌب١ؽ(. ُفٟٝ  1*ُفٟٝ        

ــب كــفْ كــفٝي  ــفٟ ؼـ غــبـج اق كّــْ تٞٓيــؽٗثْ ٝ ث ١ــب پــه اق ث
وـبقي كطٔـي ٝ تـؿيـ٠ ًٌ٘ـي   ٌيفُيفي، اوتلبؼٟ اق تي٘بـ ١٘كٗبٙ

( ؼاـاي ثبالتفيٚ ث٢ـفٟ اهتّـبؼي ثـٞؼ ٝ ٛىـجت ثـ٠   ١2ب )ُفٟٝ  ٗيً
ُفٟٝ ٌب١ؽ)ػؽٕ اوتلبؼٟ اق تي٘بـ ١ٞـٗٞٛي ٝ ثؽٝٙ تـؿي٠ ًٌ٘ـي(   

١كاـ ـيبّ وٞؼ ؼاٗؽاـ ـا ث٠ اقاي يي ـأن ٗيً ؼاٌـتي     20/615
 (.   8)خؽّٝ ـا اككايً ؼاؼ

      
 تحث     

ٗبٟ  3ُيفي، قايً،  ١ب ث٠ ١ِٜبٕ خلتؼـ ٗطبٓؼ٠ ضبضف،  ٝقٙ ٗيً
ثؼؽ اق قايً، ٝقٙ تٞٓؽ ثفٟ ٝ ٝقٙ تٞٓؽ ثفٟ ث٠ اقاي ١ف ًئُٞفٕ 
ٝقٙ ٗتبثٞٓيٌي ٗيً ٗبؼـ ؼـ ُفٟٝ آقٗبيٍي) ١٘كٗبٙ وبقي+ 
تـؿي٠ ًٌ٘ي( ٛىجت ث٠ ُفٟٝ ٌب١ؽ اق ٓطبظ آٗبـي ثيٍتف 

ٝ  Ocakٛتبيح تطويوبت ؼـ ١٘يٚ ـاوتب  (.>p 05/0ثٞؼ)
١بي ثب ؿٔظت پفٝتئيٚ  ( ثب ػٜٞاٙ ثفـوي اثف خيف١2003ٌٟ٘بـاٙ)

ٗبٛي  ثبال ؼـ اٝاغف آثىتٜي ثف ـٝي ٗيكاٙ ًٔىتفٕٝ  ٝ هؽـت قٛؽٟ
١ب ٍٛبٙ ؼاؼ ٠ً پفٝتئيٚ قيبؼ ؼـ خيفٟ ؿؿايي ثبػث ًب١ً  ثفٟ

ٝٓي ثبػث اككايً ٌٞؼ  ٗبٛي ثفٟ ٗي ًٔىتفٕٝ تٞٓيؽي ٝ هؽـت قٛؽٟ
ٝ  ٌٞؼ. ١٘سٜيٚ Rafig ُيفي  ٗي ٝقٙ تٞٓؽ ثفٟ ٝ ؼـِؽ ثفٟ

اي ٍٛبٙ ؼاؼٛؽ ٠ً تـؿي٠ تٌ٘ئي  ( ؼـ ٗطبٓؼ١2003٠ٌ٘بـاٙ )
ؼـِؽ ١16بي ضبٝي  ١ب ؼـ وطص ٗفاتغ ثب اوتلبؼٟ اق ٌْٗ٘ ٗيً

١ب ؼـ  ثبػث اككايً ٝقٙ ٗيً ؼـِؽ TDN 75پفٝتئيٚ غبٕ ٝ 
ُفؼؼ ٠ً ثب ٛتبيح ٗطبٓؼ٠ ٟ ٌب١ؽ ٗياٝاغف آثىتٜي ٛىجت ث٠ ُفٝ

تف ثفاي ١بي وِٜيٚثب تٞخ٠ ث٠ اي٠ٌٜ تٞٓؽ ثفٟضبضف ١٘ػٞاٛي ؼاـؼ. 
١بي ٠ً ٝقٙ تٞٓؽ ثيٍتفي تف اوت زفا٠ً ٗؼ٘ٞال ثفٟؼاٗؽاـ ٗطٔٞة

ؼاـٛؽ وفػت ـٌؽ ثؼؽ اق تٞٓؽ آ٢ٛب ٛيك ثيٍتف اوت ٝ اق طفكي 
ٌؽ زفا ٠ً ٛىجت ثب١بي وِٜيٚ تف ث٢تف ٗياهتّبؼ اٛفلي ؼـ ثفٟ

وطص ث٠ ضدٖ ثؽٙ ؼـ آ٢ٛب ً٘تف اوت  ٝ ٛيك ٍٗػُ ٌؽٟ ٠ً ؼـ 

١بي ثبٛٞي٠ پٞوت، تف ث٠ ػٔت ٛ٘ٞ ً٘تف كٞٓي١ٌّٞبي وجيثفٟ
تفي ـٝيً پٍٖ ً٘تف اوت ٝ ثٜبثفايٚ ػبين ثٜؽي ضفاـتي ضؼيق

(. ثب 1383، قاـع ٌط٠ٜ ٝ ِبؼهي پٜبٟ،  Robinson, 1982ؼاـٛؽ)
ٌٞؼ تف ٍٗػُ ٗي١بي وِٜيٚتٞخ٠ ث٠ ٗطبٓت كٞم، ٗكيت ثفٟ

ٝٓي ثبيؽ تٞخ٠ ؼاٌت ٠ً ١ف ٠ُٛٞ تـييف ؼـ وفػت ـٌؽ خٜيٚ)ٝقٙ 
ٗبٟ آغف  2تٞٓؽ ثفٟ( ثبيؽ ثب اهؽاٗبتي اق هجيْ تـؿي٠ ًٌ٘ي ؼـ 

ـِؽ ٝقٙ ؼ 15ـٝقُي ت٢ٜب  90آثىتٜي ١٘فاٟ ثبٌؽ،  زٞٙ خٜيٚ تب 
ؼـِؽ، اق  35ـٝقُي  120تب  90تٞٓؽ غٞؼ ـا ًىت ًفؼٟ ٝ اق 

ًٜؽ) ؼـِؽ ثوي٠ ـا ًىت ٗي 50ـٝقُي  150تب  120
Robinson,1982 ثٜبثفايٚ طجيؼي اوت ؼٝ ٗبٟ اغف آثىتٜي ؼـ .)

٠ُٔ ١بي ُٞولٜؽ ٗـبٛي اًثفا ّٗبؼف ثب اٝاغف كّْ زفا ؼـ ٗفاتغ 
يٚ كّّٞ پًٌٞ ُيب١ي ١بي وجالٙ اوت ٠ً ؼـ اييالهي ؼا٠ٜٗ

ُفؼؼ.  ٓؿا يٌي اق ٗفاتغ كويف ثٞؼٟ ٝ ٛيبق ث٠ تـؿي٠ ًٌ٘ي قيبؼ ٗي
ػْٔ اككايً ٝقٙ تٞٓؽ ثفٟ ؼـ ُفٟٝ آقٗبيٍي ؼـيبكت ًٜٜؽٟ تـؿي٠ 
ًٌ٘ي ١٘يٚ ٗٞضٞع اوت، ١٘سٜيٚ ُٞولٜؽ ؼـ ثيٚ ضيٞاٛبت 
ا١ٔي اق ٛظف ٝاًًٜ ث٠ وطص تـؿي٠ ٝ اثفات آٙ ثف ِلبت تٞٓيؽي ٝ 

ـٝؼ  ثٜبثفايٚ ثفاي ث٠ ٌ٘بـ ٗيتفيٚ ضيٞاٙ  ث٠ثٔي ضىبنتٞٓيؽٗ
قايي ٝ ضؽاهْ ٌؽٙ  ٗيكاٙ ُٞولٜؽاٙ  هّف،  ضؽاًثف ـوبٛؽٙ ثفٟ

١بي هجْ اق ٝيمٟ ؼـ ؼٝـٟضفٝـي اوت ثب اككايً وطص تـؿي٠  ث٠
ُيفي ثب اػ٘بّ تـؿي٠ ًٌ٘ي ؼـ ٌفايط ثؽٛي ٗطٔٞثي اق  خلت

ؼ ٠ً ؼـ ٗطبٓؼ٠ ضبضف ٛيك ٓطبظ ٛ٘فٟ ٝضيؼت ثؽٛي هفاـ ؼاؼٟ ٌٞ
ُيفي ؼـ  ١ب ث٠ ١ِٜبٕ خلتتـؿي٠ ًٌ٘ي ثبػث اككايً ٝقٙ ٗيً

ُفٟٝ آقٗبيٍي ُفؼيؽ.  ؼـ ٗطبٓؼ٠ ضبضف ػٌ٘ٔفؼ تٞٓيؽي ُفٟٝ 
آقٗبيٍي ث٠ ٓطبظ ثبقؼ١ي ٝقٙ تٞٓؽ ثفٟ  ٝ ٝقٙ اق ٌيفُيفي 

١بي تطت آٗيكي ٝ قايً ًفؼٟ ٛىجت ث٠ ثفأوبن تؼؽاؼ ٗيً
ثب تٞخ٠ ث٠ اي٠ٌٜ ٗد٘ٞع ٝقٙ  (.>05/0pٞؼ )ُفٟٝ ٌب١ؽ ثيٍتف ث

ٗتٞٓؽ ٌؽٟ يب اق ٌيفُفكت٠ ٌؽٟ اق ١ف ٗيً تطت تبثيف تؼؽاؼ ثفٟ 
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ٗتٞٓؽ ٌؽٟ ٝ اق ٌيف ُفكت٠ ٌؽٟ اق ١ف ٗيً ٝ ٝقٙ تٞٓؽ ٝ 
ـؿٖ يٌىبٙ ًٜؽ، ؼـ ثفـوي ضبضف ػٔي١ب تـييف ٗيٌيفُيفي ثفٟ

ٌٚ ٗتلبٝت ثٞؼٙ ٝقٙ اق ٌيفُيفي ؼـ ؼٝ ُفٟٝ اق ٛظف آٗبـي، ٓي
ثٞؼٙ ٝقٙ تٞٓؽ ٝ تؼؽاؼ ثفٟ ٗتٞٓؽ ٌؽٟ ؼـ ١ف قايً، ٗي تٞاٛؽ 
٢ٗ٘تفيٚ ػبْٗ ايدبؼ تلبٝت ؼـ ثبقؼ١ي ٝقٙ تٞٓؽ ثفٟ ٝ اق ٝقٙ اق 
ٌيف ُفكت٠ ٌؽٟ ثفٟ ث٠ اقاي ١ف ٗيً قايً ًفؼٟ، ؼـ ؼٝ ُفٟٝ 

١ب ٛيك ثف ايٚ ِلبت ٗػتٔق ثبٌؽ ١٘سٜيٚ ؼـِؽ قايً ٗيً
١بي هّف ؼـ يي ُفٟٝ ـِؽ ٗيًٗٞثفٛؽ ث٠ طٞـي٠ٌ ١فز٠ ؼ

١ب ثبالتف ثبٌؽ ؼـ ٢ٛبيت ٗيبِٛيٚ ً٘تف ثبٌؽ ٝ ؼـِؽ قايً ٗيً
تؼؽاؼ ثفٟ ٗتٞٓؽ ٌؽٟ ؼـ يي ُفٟٝ ٝ يب ٠ُٔ اككايً يبكت٠ ٝ ث٠ تجغ 
آٙ ًئُٞفٕ ثفٟ  تٞٓيؽ ٌؽٟ ؼـ يي ُفٟٝ ٛيك اككايً غٞا١ؽ 

ي  Anilkumar؛  Ince and Karaca ،2009يبكت)

( اوتلبؼٟ اق 2006ٝ ١ٌ٘بـاٙ) Kridliؼـ ٗطبٓؼ٠  (.١،2010ٌ٘بـاٙ
١ٞـٗٞٙ پفٝلوتفٝٙ ثفاي ١٘كٗبٙ وبقي كطٔي ٝ تكـين 

١بي آٝاوي ثبػث اككايً ـاٛؽٗبٙ قايً ٝ ُٞٛبؼٝتفٝپيٚ ؼـ ٗيً
ٗد٘ٞع ٝقٙ تٞٓؽ ثفٟ ٗتٞٓؽ ٌؽٟ ؼـ ١ف قايً ٌؽ ٠ً ؼـ تبئيؽ 

ي  Anilkumarٛتبيح ٗطبٓؼ٠ ضبضف اوت.  ١٘سٜيٚ ؼـ ثفـوي 

 300وبقي كطٔي ٝ تكـين ( اوتلبؼٟ اق ١٘كٗب١2010ٌٙ٘بـاٙ )
ٝاضؽ ثيٚ آ٘ٔٔي ُٜبؼٝتفٝپيٚ وفٕ ٗبؼيبٙ آثىتٚ  ثبػث تلبٝت 

ؼاـ ٗد٘ٞع ٝقٙ ثفٟ ٗتٞٓؽ ٌؽٟ ؼـ ؼٝ ُفٟٝ ٌب١ؽ ٝ آقٗبيٍي ٗؼٜي
ٝ ٗد٘ٞع ٝقٙ اق ٌيفُفكت٠ ٌؽٟ ُفؼيؽ ٠ً ثب ٛتبيح ٗطبٓؼ٠ ضبضف 

١ب، ؼـ ُفٟٝ ؼـِؽ قايً ٗيً، 5ٗطبثوت ؼاـؼ. ٗطبثن خؽّٝ 
ؼـِؽ ٝ  16/83آقٗبيٍي)١٘كٗبٙ وبقي+ تـؿي٠ ًٌ٘ي( ٗؼبؼّ 

(. ٓيٌٚ اق ٛظف ؼـِؽ p<0/05ؼـِؽ ثٞؼ) 91/44ؼـ ُفٟٝ ٌب١ؽ 
قاؼآٝـي ٠ُٔ تلبٝت آٗبـي كبضٍي ثيٚ ؼٝ ُفٟٝ  ٝخٞؼ ؼاٌت 

ؼـِؽ قاؼآٝـي ؼـ ُفٟٝ آقٗبيٍي ؼـ ٗوبيى٠  ٠ً48/101  طٞـيث٠
اوتلبؼٟ اق  (.>05/0pُفٟٝ ٌب١ؽ ٍٗب١ؽٟ ُفؼيؽ)ؼـِؽ ؼـ  50ثب 

ٍٗتوبت پفٝلوتفٝٙ، ث٠ ٜٗظٞـ تطفيي ٝ ١٘كٗبٙ ًفؼٙ زفغ٠ 
١بي خٜىي ث٠ ٜٗظٞـ كطٔي ُٞولٜؽ، ٝ اوتلبؼٟ اق اٛٞاع ١ٞـٗٞٙ

تطفيي ٝ اككايً تؼؽاؼ ثفٟ ؼـ قايً، اق ـا١جفؼ١بي ٢ٖٗ ؼـ ث٢جٞؼ 
-ثبقؼٟ تٞٓيؽي ٝ تٞٓيؽٗثٔي ُٞولٜؽ ث٠ ٌ٘بـ ٗي

 1999Kusakari and؛ ١،2010ٌ٘بـاٙي  Anilkumarيٜؽ)آ

Ohara, ٙٞٗ١بي ُٞٛبؼٝتفٝپيٚ، ٛظيف (. ّٗفف ١ٞـ
ُٞٛبؼٝتفٝپيٚ وفٕ ٗبؼيبٙ آثىتٚ، ثبػث وٞپف اٝٝالويٞٙ ؼـ يي 

ـيكي ٌؽٟ ٝ ؼـ ٛتيد٠ ثبػث ث٢جٞؼ ثبـٝـي ٝ ٛفظ ٗفض٠ٔ تػ٘ي
ٌٞؼ ٠ً ؼـ ٢ٛبيت ٜٗدف ث٠ اككايً زٜؽهٔٞقايي ؼـ ُٞولٜؽ ٗي

ٗيبِٛيٚ ِلبتي اق هجيْ تكايؽ ٠ُٔ ٝ ٛفظ ثفٟ ُيفي غٞا١ؽ 
، Timurkan and Yildiz؛ 2005ٝ ١ٌ٘بـاٙ،  Gokdalٌؽ)

ٓيٌٚ ١ٞـٗٞٙ ؼـٗبٛي ٝ اككايً زٜؽهٔٞقايي ؼـ ُٞولٜؽ (.2005
١ب ث٠ ٓطبظ ٛماؼي، ؼـ ِٞـتي ٛتبيح غٞثي غٞا١ؽ ؼاٌت ٠ً ٗيً

ٞليي، ٌفايط ثؽٛي ٝ تـؿي٠ ٝضيؼت ٜٗبوجي ؼاٌت٠ ظفكيت كيكيٞٓ
ثبٌٜؽ ٝ اق تٞاٙ ًبكي ثفاي ٌيفؼ١ي ٝ ٗفاهجت اق ثفٟ ثفغٞـؼاـ 

١بي پــفٝـي ؿيفٗت٘فًك ثبٌٜؽ  ١٘سٜيٚ ثبقؼٟ تٞٓيؽٗثْ ؼـ ويىتٖ
ُٞوــلٜؽ، ث٠ ؼٓيــْ ٗطؽٝؼيت غــٞـاى، پبييٚ ثٞؼٟ ٝ ث٢جٞؼ 

ش ويىــتٖ ٗؽيفيت ث٠ ١بيي ٛيبقٜٗؽ اِالثبقؼٟ ؼـ زٜيٚ ويىــتٖ
-ٜٗظٞـ تأٗيٚ ٗٞاؼ ؿؿايي ؼـ ٗفاضْ ضىــبن زفغ٠ تٞٓيؽ ٗي

(. ايــٚ ٗفاضْ ٌــبْٗ 1997ٝ ١ٌ٘بـاٙ،  Gonzalezثبٌــؽ )
ؼٝـٟ )هجْ اق خلتِيــفي تب ١ِٜبٕ خلتِيــفي( ثفاي اككايً 
ٗيــكاٙ تػٌ٘فيكي، )ؼٝـٟ خلتِيفي ٝ ثالكب٠ِٔ ثؼؽ اق آٙ( ثفاي 

ٍ ٝ ٗيف ـٝيبٙ، )اٝاغف ؼٝـٟ آثىــتٜي ( ثفاي ضؽاهْ ٛ٘ٞؼٙ ٗف
خُٔٞيفي اق ًب١ً ٝقٙ تٞٓؽ ثفٟ ٝ )اٝايْ ؼٝـٟ ٌيفؼ١ي ( ثفاي 

؛ 1983،  ثبٌٜؽ)Robinsonث٢جٞؼ وفػت ـٌؽ ثفٟ، ٗي
Treacher ،1983ُؿاـي ؼـ (. ٛظف ث٠ اي٠ٌٜ ٗؼ٘ٞال ٗيكاٙ تػ٘ي

ككايً ثبٌؽ ٓؿا ثب ػْ٘ كالٌيَٜ ٝ اتف ثيٍتف ٗي١بي وِٜيٚٗيً
قايي ٝ ُؿاـي اككايً يبكت٠ ٝ ؼـِؽ ثف١ٟب، تػ٘يٝقٙ ثؽٙ ٗيً

يبثؽ. ؼـ ٝاهغ ث٠ ػٜٞاٙ يي هبٛٞٙ ١ب اككايً ٗيقاؼآٝـي ٗيً
قايي ث٠ پٞٛؽ اككايً ٝقٙ ثؽٙ، ٛفظ ثفٟ 10ػ٘ٞٗي ث٠ اقاي ١ف 

قايي ـا ؼـ يبثؽ. كالٌٜيَ  ٛفظ ثفٟ ؼـِؽ اككايً ٗي 6آي  5ٗيكاٙ 
ؼـِؽ  20آي  10تف ث٠ ٗيكاٙ  يب پبئيٚ 3٘فٟ ثؽٛي ١بي ؼاـاي ٛ ٗيً

ٝ ثبالتف  ١4بي ثب ٛ٘فٟ ثؽٛي ؼ١ؽ، ٓيٌٚ ايٚ ٗيكاٙ ؼـ ٠ُٔاككايً ٗي
ؼ١ٜؽ. ؼـ اثف تـؿي٠ ثب ٗٞاؼ اثفات كالٌيَٜ ً٘تفي ـا ٍٛبٙ ٗي

ٌٞؼ ٠ً په اق  ًٜىبٛتفٟ اويؽ پفٝپيٞٛيي ؼـ ٌٌ٘ج٠ تٞٓيؽ ٗي
ٌٞؼ ٝ ايٚ اككايً ث٠ ٛٞث٠  خؿة ثبػث ثبال ـكتٚ ًُٔٞك غٞٙ ٗي

ؼ١ؽ ؼـ اثف اككايً غٞؼ ٗيكاٙ تفٌص ُٞٛبؼٝتفٝپيٚ ـا اككايً ٗي
١ب تٞٓيؽ  ١بي ثيٍتف ؼـ تػ٘ؽاٙ ٗي١ًبي ٗؿًٞـ تػ٘ي١ٞـٗٞٙ

(. ثب تٞخ٠ ث٠ اي٠ٌٜ  ؼـ ٗطبٓؼ٠ ضبضف 1389ٗي ُفؼؼ)ضىٚ پٞـ، 
ػالٟٝ ثف تـؿي٠ ًٌ٘ي ؼـ ُفٟٝ آقٗبيٍي اق اولٜح پفٝلوتفٝٙ ث٠ 

ضبك٠ ُٜبؼٝتفٝپيٚ وفٕ ٗبؼيبٙ آثىتٚ اوتلبؼٟ ُفؼيؽ  ٓؿا يٌي اق ا
ػْٔ تلبٝت ؼـ ٛفظ قايً ٝ قاؼآٝـي ٠ُٔ ؼـ ثيٚ ؼٝ ُفٟٝ 
آقٗبيٍي ٝ ٌب١ؽ  اوتلبؼٟ اق ٍٗتوبت پفٝلوتفٝٙ ث٠ ٜٗظٞـ 

١ب ؼـ ُفٟٝ آقٗبيٍي ٝ ػؽٕ تطفيي زفغ٠ تٞٓيؽٗثٔي ٗيً
ث٠ اٛدبٕ ٌؽٟ ١بي ٍٗبّٗفف آٙ ؼـ ُفٟٝ ٌب١ؽ اوت. ؼـ ثفـوي
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( ٛفظ آثىتٜي ؼـ 2005) Timurkan and Yildizتٞوط 
ؼـِؽ ٝ ؼـ ُفٟٝ  ١93بي تي٘بـ ٌؽٟ ثب ٍٗتوبت پفٝلوتفٝٙ ٗيً

ؼـِؽ ُكاـي ٌؽٟ اوت. ١٘سٜيٚ ٛتبيح ثفـوي  79ٌب١ؽ 
Gokdal  ٙؼاـ اوتلبؼٟ اق ( تبثيف ٗثجت ٝ ٗؼٜي2005)ٝ ١ٌ٘بـا

-١ب ـا تبئيؽ ٗييًٍٗتوبت پفٝلوتفٝٙ ثف تطفيي زفغ٠ كطٔي ٗ

( ؼـ غبـج اق كّْ 2006ًٜؽ. ثفـوي ِلؽـيبٙ ٝ ١ٌ٘بـاٙ)
١بي هفٟ ُْ ثب  تٞٓيؽٗثْ ٍٛبٙ ؼاؼ ٠ً ٠ً تي٘بـ ١ٞـٗٞٛي  ٗيً

ٍٗتوبت پفٝلوتفٝٙ ثبػث اككايً ٗؼٜي ؼاـ ِلبت ؼـِؽ 
١ب ٝ ٛفظ تكايؽ ٠ُٔ ٛىجت ُفٟٝ ٌب١ؽ ثبـٝـي، ؼـِؽ قايً ٗيً

( 2011ٝ ١ٌ٘بـاٙ) Santos ُفؼيؽ. ثفأوبن ٛتبيح ٗطبٓؼبت
وبقي كطٔي ٝ تكـين ُٜبؼٝتفٝپيٚ وفٕ ٗبؼيبٙ اوتلبؼٟ اق ١٘كٗبٙ

آثىتٚ ؼـ غبـج اق كّْ تٞٓيؽٗثْ ثبػث اككايً ثبقؼٟ آثىتٜي 
ٛىجت ث٠ ُفٟٝ ٌب١ؽ ُفؼيؽ ٠ً ٠٘١ ٛتبيح ٗطبٓؼبت ٗؿًٞـ  ثب 
ٛتبيح ثفـوي ضبضف ٗطبثوت ؼاـؼ. ؼـ ٗطبٓؼ٠ ضبضف ّٗفف 

فٝٙ ٝ تكـين ُٜبؼٝتفٝپيٚ وفٕ ٗبؼيبٙ آثىتٚ ٍٗتوبت پفٝلوت
اي ٍٗبث٠ ؼاـي ثف ٗيكاٙ ؼٝهٔٞقايي ؼاٌت. ؼـ ٗطبٓؼ٠اثفات ٗؼٜي

اوتلبؼٟ تٞإ ١ٞـٗٞٙ پفٝلوتفٝٙ ٝ ُٜبؼٝتفٝپيٚ وفٕ ٗبؼيبٙ 
ؼـِؽ ؼـ  70/26ؼاـ ؼـِؽ ؼٝهٔٞقايي )آثىتٚ ثبػث اككايً ٗؼٜي

فٟٝ ٌب١ؽ ؼـِؽ( ؼـ ُفٟٝ آقٗبيٍي ٛىجت ث٠ ُ 10/11ٗوبثْ 
(. ٠ً ؼـ تبئيؽ ٛتبيح ٗطبٓؼ٠ 2003ٝ ١ٌ٘بـاٙ، Rayidehُفؼيؽ )

١ب ضبضف اوت. ؼـ غبـج اق كّْ تٞٓيؽٗثْ ٝ ثب كفْ كفٝي ثفٟ
وبقي كطٔي،ؼـٗبٙ په اق ٌيفُيفي، اوتلبؼٟ اق تي٘بـ ١٘كٗبٙ

١ٞـٗٞٛي  ٝ تـؿي٠ ًٌ٘ي ؼـ ُفٟٝ آقٗبيٍي تطت ٗطبٓؼ٠ ؼاـاي 
ت ث٠ ُفٟٝ ٌب١ؽ)ػؽٕ اوتلبؼٟ اق تي٘بـ ثبالتفيٚ ث٢فٟ اهتّبؼي ٛىج

اي ٍٗبث٠ (. ؼـ ٗطبٓؼ١8٠ٞـٗٞٛي+ ثؽٝٙ تـؿي٠ ًٌ٘ي( ثٞؼ)خؽّٝ 
( ثب اوتلبؼٟ اق ٍٗتوبت پفٝلوتفٝٙ 1391ًي ٝ ١ٌ٘بـاٙ)غدىت٠

١بي قٛؽي ٝ تكـين ُٜبؼٝتفٝپيٚ وفٕ ثفاي تطفيي كطٔي ٗيً
ٗؽ ٗبؼيبٙ آثىتٚ ؼـ غبـج اق كّْ تٞٓيؽٗثْ، ثبػث اككايً ؼـآ

ـيبّ ث٠ اقاي ١ف ـأن ٗيً ؼاٌتي ؼـ  417330غبُٓ ث٠ ٗيكاٙ 
ٝ  Atsonٗوبيى٠ ثب ـٝي وٜتي ُفؼيؽ. ثفـوي اٛدبٕ ٌؽٟ تٞوط 

( اوتلبؼٟ اق ١٘كٗبٙ وبقي كطٔي ٝ تفقين  ١2007ٌ٘بـاٙ)
قايي ٝ ؼـآٗؽ ُٜبؼٝتفٝپيٚ وفٕ ٗبؼيبٙ آثىتٚ ثبػث اككايً ثفٟ

اقاي ١ف ـأن ٗيً ؼاٌتي  ؼالـ ث٠ 69/12غبُٓ ٠ُٔ ؼاـ ث٠ ٗيكاٙ 
ٌؽ ٠ً تبئيؽ ًٜٜؽٟ ٛتبيح ثفـوي ضبضف اوت زٜيٚ ٗطتْ٘ اوت 
٠ً ث٠ ٜٗظٞـ اككايً ث٢فٟ تٞٓيؽٗثٔي ؼـ ُٞولٜؽ اوتلبؼٟ اق ثفغي 

١بي ٛٞيٚ اق هجيْ ًٜتفّ زفغ٠ كطٔي ٝ اوتلبؼٟ اق آٝـيكٚ

-١بي ُٜبؼٝتفٝپيٚ ٗٞثف ثٞؼٟ ٝ ثبػث اككايً ٗيبِٛيٚ ثف١ٟٞـٗٞٙ

ٌٞؼ ٝ ايٚ ٗٞضٞع ث٠ ٓطبظ اهتّبؼي ٗوفٝٙ ث٠ ـ ٠ُٔ ٗيقايي ؼ
(.  ث٠ طٞـ ًٔي Timurkan and Yildiz ،2005ِفك٠ اوت )

١ب په اق ؼـ غبـج اق كّْ تٞٓيؽٗثْ ٝ ثب كفْ كفٝي ثفٟ
وبقي كطٔي ٝ تـؿي٠ ًٌ٘ي ٌيفُيفي، اوتلبؼٟ اق تي٘بـ ١٘كٗبٙ

ٛىجت ث٠ ( ؼاـاي ثبالتفيٚ ث٢فٟ اهتّبؼي ثٞؼ ٝ ١2ب)ُفٟٝ  ٗيً
ُفٟٝ ٌب١ؽ )ػؽٕ اوتلبؼٟ اق تي٘بـ ١ٞـٗٞٛي ٝ ثؽٝٙ تـؿي٠ ًٌ٘ي( 

١كاـ ـيبّ وٞؼ ؼاٗؽاـ ـا ث٠ اقاي ١ف ـأن ٗيً ؼاٌتي   20/615
 .اككايً ؼاؼ

 
 مىاتع      

اكٍبـي ٗيفى، ش.، ًيبٛكاؼ، ٕ.ـ.، او٘بػئي ـاؼ، ا.،قاـػي،ا.، 
ٕ.ٙ ٝ هٜجفي، ا.، غبطفٗوؽٕ، ع.ـ.، ُيالٛي، ف.، ٗٞوٞي، 

ؼاـي ؼـ اوتبٙ اـؼثيْ. . ثفـوي ٝضيؼت 1376٠ُٔؿفٝي، ؽ.ع. 
ُكاـي ٢ٛبيي طفش تطويوبتي. ٗفًك تطويوبت ًٍبٝـقي ٝ 

 ٜٗبثغ طجيؼي اوتبٙ اـؼثيْ
. ث٢جٞؼ ـاٛؽٗبٙ تٞٓيؽٗثْ ُٞولٜؽ ٝ ثك. ُبٗي 1372وليؽثػت،ٙ. 

ؼـ خ٢ت ثفٛب٠ٗ اوتفاتمي تٞوؼ٠ ايٚ ؼإ ١ب، كّٜٔب٠ٗ ؼاغٔي 
ٝ آثكيبٙ، وبّ اّٝ. ٝيمٟ ٛب٠ٗ و٘يٜبـ پفٝـي ٝ اِالش  اٗٞـ ؼإ

.38-50ٛماؼ ُٞولٜؽ ٝ ثك، َ 
ش.، ثبثبئي  ،پٜبِٟبؼهي ،ثطفاٛيٕ.ج، ،ٕ.، ًيغدىت٢ٗ٠ؽي

ػٌ٘ٔفؼاهتّبؼي. اـقيبثي1991ٝ  ـاؿجيبٙ، ٕ.  يكؼي، آق
ُٞٛبؼٝتفٝپيٚ ٝپفٝلوتفٝٙثبٌؽٟتي٘بـقٛؽي١بي ٗيً
اقغبـجؼـاي،ٗكـػ٠پفٝـيٌفايطآثىتٚ،ؼـٗبؼيبٙوفٕ

. 1خٔؽ  .ؼاٗيػٕٔٞپم١ًٝ ٝؼاًٛتٞٓيؽٗثْ. ٗد٠ٔكّْ
َ57-45.

ثفتٞٓؽاقپه ٝآثىتٜيآغفتـؿي٠اثفات. 1389پٞـ، ى.ضىٚ
آيبفتٞٓيؽ ٝپٞوتغِّٞيبت كٞٓيٌٞٓيـٌؽ،ػٌ٘ٔفؼ

ًبـٌٜبويؼـخ٠اغؿخ٢تٛب٠ٌٗيفغٞاـ پبيب١ٙبيثفٟؼـ
ؼإ. پفؼيهُفايً تـؽي٠ؼاٗيػٕٔٞيـٌت٠اـٌؽ

 طجيؼي ؼاٍِٛبٟ ـاقي.ٜٗبثغ ًٍٝبٝـقي
. ثفـوي 1381قاؼٟ، ٝ كفقيٚ، ٙ.  غبٓؽاـي، ٕ. ح،تبخيي، ا. اكضْ

ثف ١٘كٗبٙ ًفؼٙ كطٔي ٝ  PMSGاوتلبؼٟ اق ويؽـ ٝ ١ٞـٗٞٙ 
١بي ٛماؼ قٛؽي ؼـ كّْ آٗيكي.  ؼـِؽ ؼٝهٔٞقايي ٗيً

 ٗد٘ٞػ٠ ٗوبالت اٝٓيٚ ًِٜفٟ ػٕٔٞ ؼاٗي ًٍٞـ. خٔؽ ؼٕٝ.
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١بي ـُب٠ٗ ؼ ٗيًپالو٘بي١بيٗتبثٞٓيتؿٔظتثفخٜيٚ
 ًٍٝبٝـقيكٜٞٙ ٝػٕٔٞ قايً.اقپه ٝآثىتٜيپبيبٛي
 .123-130ز٢بـٕ. ٌَ٘بـ١ٍٟتٖ،وبّ .طجيؼيٜٗبثغ

Anilkumar,  R., Chandrahasan, C., Iyue. M., 
Selvaraju,  M and Palanisamy, A. 2010. 

Reproductive and economic efficiency in 
Nilagiri and Sandyno ewes treated with 
PMSG. Livestock Research for Rural 
Development, 22:2. 

Atsan, T., Emsen, .E., Yaprak, M., Dagdemir, 
V., Diaz, C.A.G. 2007. An economic 
assessment of differently managed sheep 
flocks in Eastern Turkey. Italian Journal of 
Animal Science.6: 407-414. 

Gokdal, O., Olker, H., Karakus, F., and Askin, 
Y.2005. Controlling reproduction in Karakas 
ewes in rural conditions and growth 
characteristics of their lambs. Turkish 
Journal of Veterinary and Animal Science, 
29: 481-489. 

Gonzalez, R. E., Labuonora, D, and Russel, A. 
J. F. 1997. The effects of ewe live weight 
and body condition score around mating on 
production from four sheep breeds in 
extensive grazing systems in Uruguay. 
Animal Science 64:139-145. 

Ince, D, and Karaca, O. 2009. Effects of estrus 
synchronization and various doses of PMSG 
administration in Chois × Kivircik (F1) 
sheep on reproductive performances. 
Journal of Animal and Veterinary Advances. 
8(10):1948-1952. 

Kridli, R.T., Husein, M.Q., Muhdi, .H.A, and 
Khazeleh, .J.M. 2006. Reproduction 
performance of hormonally- treated 
anestrous Awassi ewes. Animal 
Reproduction Journal, 3: 347-352. 

Kusakari, N, and Ohara, M. 1999. Effect of 
accelerated lambing system with melatonin 
feeding on reproductive performance for two 
years in Suffolk sheep raised in Hokkaido. 
Journal of Reproduction and Development, 
45: 283-288. 

NRC. 1985. Nutrient Requirements of sheep (6 
editions). National Academy press, 
Washington, D.C. USA.  

Ocak, N., Cam, M.A, and Kuran, M. 2004. The 
effect of high dietary protein levels during 
late gestation on colostrum yield and lamb 
Survival rate in Singletonbearing ewes. 
Small Ruminant Research, Volume 56, 
pages 89-94.  

Rafig, M., Khan, M.F., and Aujla, K.M. 2003. 
Economic benefits of flushing and 
Supplement feeding of salt-range ewes on 
Pothwar ranges of Pakistan. Pakistan 
Journal of Biological Science 6 (2): 115-
121.  

Riyadh, M.H., Al-Wahab, F., Badawi, A, and 
Mahmood, M.K. 2003. Effects of 
progesterone-PMSG administration on 
lambing rate and prolificacy of Awassi 
sheep. Journal of Animal and Veterinary 
Advances, 2: 512-518. 

Robinson, J. J. 1982. Pregnancy. In: I. E. Coop 
(Ed.), Sheep and Goat Production. Elsevier 
Scientific Publishing 

Sadeghipanah, H. 2011. Standardization of 
insurance operation and loss evaluation in 
sheep and goat flocks of Iran. Research 
project report. Iran agricultural insurance 
found. (In Persian) 

Santos, G.M.G., Silva-Santos, K.C., Melo-
Sterza, F.A., Mizubuti, I.Y., Moreira,  F.B., 
Seneda, M.M. 2011. Reproductive 
performance of ewes treated with an estrus 
induction/synchronization protocol during 
the spring season. Journal of Animal 
Reproduction. 8:n.1/2: 3-8. 

Timurkan, H, and Yildiz, H. 2005. 
Synchronization of estrus in Hamdani ewes: 
the use of different PMSG doses. Bulletin of 
the Veterinary Institute in Pulawy. 49:311-
314. 

Treacher, T.T. 1983. Nutrition requirements for 
lactation in the ewe. In Sheep Production 
(ed.W.Haresign), pp. 133-153. Butterworths, 
London. 

 

 

 

 

 

230


