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 چکیدٌ       

کیلَگسم خْت ثسزغی تبثیس شهبى افصٍدى یًَدهِ ثهِ    6/40±77/0 تَلد زاظ گَغبلِ ؾیسی ّلؿتبیي ثب هیبًگیي ٍشىغی 

ؾهیسگیسی ههَزد    ّهبی ؾهبوجِ ٍ خهَى ٍ غهي اش    سف خَزاک، افصایؽ ٍشى، ثبشدُ غرایی، ثسخهی هتبثَلیهت  خیسُ ثس هك

خیسُ حهبٍی کٌػهبًتسُ ؾهسٍع     -2خیسُ حبٍی کٌػبًتسُ ؾسٍع کٌٌدُ  -1ّبی آشهبیؿی ؾبهل: اغتفبدُ قسازگسفتٌد. خیسُ

 21کٌٌهدُ + یًَدهِ خؿه) زاش زٍش    خیهسُ حهبٍی کٌػهبًتسُ ؾهسٍع      -3کٌٌدُ + یًَدهِ خؿه) زاش زٍش اٍآ آشههبیؽ  ٍ    

ِ   3کِ دازای غطَح یبػبى اًسضی ٍ پسٍتئیي ثَدُ ٍ اش غي  آشهبیؽ  ثَدًد ّهب  زٍشگی ثِ قَزت آشاد دز اختیهبز گَغهبل

دزقهد ٍشى ثهدى ثهب ؾهیس ت ریهِ ؾهدُ ٍ غهِ ّفتهِ ث هد اش           10 ثهِ هیهصاى  ّهب  قساز دادُ ؾدًد. دز طَآ آشهبیؽ، گَغبلِ

 10طسح کبهال تكبدفی زثب غِ تیوهبز ٍ ّهس تیوهبز ثهب      ّبی حبقل اش آشهبیؽ دز قبلتد. دادُؾیسگیسی اش طسح خبزج ؾدً

ثهِ   ،3ٍ 2ّبی ّبی ت ریِ ؾدُ ثب خیسُگَغبلِ یهكسف خَزاک زٍشاًِهیبًگیي تبساز  هَزد تدصیِ ٍ تحلیل قساز گسفتٌد. 

ِ    َدث 1ّبی ت ریِ ؾدُ ثب خیسُ ثبالتس اش گَغبلِ  >05/0Pزطَز ه ٌی دازی  ّهبی  . هیهبًگیي افهصایؽ ٍشى زٍشاًهِ گَغهبل

ِ >05/0P، دز دٍزُ  قجل اش ؾیسگیسی ٍ کل دٍزُ ثِ طَز ه ٌی دازی ز2ت ریِ ؾدُ ثب خیسُ  ّهبی ت ریهِ     ثبالتس اش گَغهبل

 تهس   پهبییي >05/0Pدازی ز، ثِ طَز ه ٌهی 2ّبی ت ریِ ؾدُ ثب خیسُ ثَد. هیبًگیي غي اش ؾیسگیسی گَغبلِ 1ؾدُ ثب خیسُ 

ِ  هسغهَة   یًَدِ خؿ)ًٌبیح ایي آشهبیؽ ًؿبى داد گٌدبًدى  ثَد. 1ّبی ت ریِ ؾدُ ثب خیسُ اش گَغبلِ -دز خیهسُ گَغهبل

ِ      تهب ثطهَز آشاد اش ّفتهِ اٍآ شًهدگی،     ّبی ؾیسی غهي اش  کهبّؽ   ٍ ثیس هثجتهی ثهس هكهسف خهَزاک، افهصایؽ ٍشى زٍشاًه

  .گراؾت آًْب ؾیسگیسی

 

 خؿ) ، غي اش ؾیسگیسی، کٌػبًتسُ ؾسٍع کٌٌدُ، یًَدِیيّلؿتب گَغبلِ ؾیسی کلیدی: َایياژٌ
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Abstract 

Thirty Holstein calves were used to evaluate the effect of starting age for alfalfa feeding on feed 

intake, weight gain, feed efficiency, blood and rumen metabolites concentration, and weaning age. 

Average birth weight of the calves was 40.6 ± 0.77 Kg. The experimental diets were 1- diet 

containing starter concentrate, 2- diet containing starter concentrate + dry alfalfa (from the first 

day of the experiment) and 3- diet containing starter concentrate + dry alfalfa (from the day 21 of 

the experiment). All experimental diets were formulated to have the same levels of energy and crude 

protein. During the experiment, calves were fed with raw milk based on 10 % of their body weight 

and they were taken out three weeks after weaning. Experiment data were analyzed based upon a 

completely randomized design with three treatments and ten replicates per each treatment. The 

results showed that average daily feed intake was significantly (P<0.05) greater for calves fed diets 

2 and 3 than that of diet 1 for pre- and post weaning periods as well as the whole period of the 

experiment. Calves fed diet 2 had significantly (P<0.05) greater average daily gain than diet 1 for 

pre-weaning and whole period of the experiment but no significant difference was found between 

diets for post-weaning period. Average weaning age for calves fed diet 2 was found to be 

significantly (P<0.05) lower than the calves fed diet 1. The results of this study showed that the 

feeding alfalfa hay to calves from the first week after birth improved feed intake and daily gain and 

reduced weaning age.  
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 مقدمٍ

پسٍزؼ گَغبلِ یبهی اش اّهداف هْهن دز پهسٍزؼ گبٍّهبی      

یهه) ٍاحههد  ؾههیسی اغههت شیههسا ثههسای افههصایؽ  تَلیههد ؾههیس

ّبی غهبلن ٍ ثهب پتبًػهیل تَلیهد     گبٍدازی الشم اغت گَغبلِ

ثبال خبیگصیي گبٍّبی حهرفی گلهِ ؾهًَدن ثٌهبثسایي پهسٍزؼ      

هساقجههت اش گَغههبلِ اش اّویههت ثػههصایی ثسخههَزداز اغههت.  

تسیي هساحل تَلد تب ٌّگبم اشؾیسگیسی اش حػبظگَغبلِ اش 

پسٍزؼ اغت کِ دز طی ایي دٍزُ گَغهبلِ ثبیهد دز شههبًی    

تَخهِ ثهِ قیوهت     هٌبغت اش ؾیسگسفتِ ؾَد چَى ثهب 

ثبالی ؾیس، ت ریِ طَالًی هدت گَغهبلِ ثهب ؾهیس یهب     

خههبیگصیي ؾههیس اش ًقههس اقتكههبدی ثههسای داهههدازاى   

ِ ثهب  ّسچهِ ت ریهِ گَغهبل   . هقسٍى ثِ قهسفِ ًیػهت  

خهَزاک خؿهه) شٍدتهس ؾههسٍع ؾهَد ؾههبوجِ زؾههد    

ثیؿتسی یبفتِ ٍ گَغبلِ زا شٍدتس هی تهَاى اش ؾهیس   

گسفت کهِ ایهي، ًیهبش ثهِ کهبزگس ٍ ؾهیس هكهسفی زا        

ّهب هؿهبالت ّیهوی    کبّؽ دادُ ٍ ّوچٌیي گَغبلِ
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ل َاهههع . 1987زکلههیي ٍ ّوبههبزاى  کوتههسی خَاٌّههد داؾههت

ک خؿه)  تسکیهت خهَزا   کِ هت ددی ثس زؾد ؾبوجِ هَثسًد

گَغبلِ خَاى اش خولِ هْوتسیي آًْبغت کهِ ثهسای   هكسفی 

زؾد ؾبوجِ ّن ثِ لحبظ فیصیبی ٍ ّن ثِ لحبظ فساّن کسدى 

 ثبفهت هاهبطی  ّبیی کِ ثِ قَزت هػتقین ثس زؾد هتبثَلیت

.  2003زثَت ٍ ّوبهبزاى  ثبؾد ؾبوجِ هَثسًد، ضسٍزی هی

کٌػبًتسُ ؾسٍع کٌٌدُ ثِ عٌَاى خهَزاک خؿه) یه) ههبدُ     

بتی ثهسای تجهدیل گَغهبلِ ؾهیس خهَاز ثهِ گَغهبلِ ثهبل          حی

ًؿههاَازکٌٌدُ اغههت چههَى اًههسضی شیههبدی داؾههتِ ٍ زؾههد  

پسشّبی ؾبوجِ زا ثِ دلیل تَلیهد اغهیدّبی چهسة فهساز ثهِ      

زغهَازش ٍ   کٌهد خكَـ ثَتیسات ٍ پسٍپیًَبت تحسی) ههی 

. ّوههساُ ثههب زؾههد پسشّههبی ؾههبوجِ دز اثههس  2007ّوبههبزاى 

ٌهدُ، گَغهبلِ ثبیهد ثهِ خهَزدى      هكسف کٌػبًتسُ ؾسٍع کٌ

ّبی فیجسی ثسای تحسیه) عوهل ًؿهاَاز، اغهتحببم     خَزاک

ثبفت دیَازُ ؾبوجِ، افصایؽ حدن ؾبوجِ ٍ کهبّؽ احتوهبآ   

ٍقَع پبزاکساتَش ًبؾی اش هكهسف شیهبد کٌػهبًتسُ ؾهسٍع     

     ِ ّوهساُ ثهب    ،کٌٌدُ، عهبدت کٌهد اش ایهي زٍ دز خیهسُ گَغهبل

علَفهِ ًقیهس یًَدهِ    کٌػبًتسُ ؾسٍع کٌٌدُ ه وَال هقهدازی  

، لػویػهتس ٍ  2005زٌّسیچص  ؾَدزثسگ یًَدِ  اغتفبدُ هی

اغههتفبدُ اش علَفههِ، ًػههجت اغههتبت ثههِ      . 2004ٌّسیچههص 

ؾهبوجِ زا ثبثهت    pHپسٍپیًَبت ٍ ثَتیسات زا افهصایؽ دادُ،  

ًگِ داؾتِ ٍ ثب افهصایؽ هكهسف خهَزاک، هَخهت افهصایؽ      

 زآکههسى ٍ ؾههَدهههی ی ؾههیسیّههبدز گَغههبلِ ثیؿههتس ٍشى

 . دز حبلیبههِ اکثههس 2008، ّیههل ٍ ّوبههبزاى 2009ّوبههبزاى 

ؾسٍع ت ریِ ثب کٌػبًتسُ ؾسٍع  هٌبثع ه تجس دز هَزد شهبى

 داًٌههدزٍشگههی هههی 4کٌٌههدُ اتفههبر ًقههس دازًههد ٍ آًههسا غههي 

دز ههَزد یًَدهِ     1975، لیجهَلص  2004زکَزداآ ٍ ّوببزاى 

دز ثسخههی هٌههبثع طههَزی کههِ ِ اخههتالف ًقههس ٍخههَد دازد ثهه

ُ اش یًَدِ دز دٍزُ قجل اش ؾیس گیسی تَقهیِ ًؿهدُ   اغتفبد

دز حبلیبِ ثسخی آشهبیؿبت   1998زثْبزکب ٍ ّوببزاى  اغت

علَفهِ  ّب ثهب  ، ت ریِ گَغبلِزی) ّفتگی  دیگس اش غٌیي پبئیي

ُ خؿهه)  ٍ  2007زغههَازش ٍ ّوبههبزاى   اًههدزا آغههبش ًوههَد

  1998دز آشهههبیؽ ثْبزکههب ٍ ّوبههبزاى ز .  1998کههَئیگلی 

ثب خیسُ فبقد علَفِ ت ریهِ   زٍشگی 7اش غي  ّبیی کِگَغبلِ

دز دٍزُ قجههل اش ؾههیسگیسی  ؾههدًد عولبههسد ثْتههسی 

ّبی ت ریهِ ؾهدُ ثهب خیهسُ حهبٍی      گَغبلِ ًػجت ثِ

کٌػبًتسُ ؾسٍع کٌٌدُ ٍ یًَدِ خؿ) ًؿهبى دادًهد.   

افصٍدى عله     ًؿبى دادًد 2007غَازش ٍ ّوببزاى ز

ّهبی  ِگَغهبل خؿ) گساظ ثِ کٌػبًتسُ ؾسٍع کٌٌدُ 

عولبهسد زؾهد زا تحهت تهبثیس     ؾیسی اش غٌیي پهبییي  

قساز ًداد اهب غجت ثْجَد ظبّس هبکسٍغبَپی دیهَازُ  

ثب ایي ٍخَد ٌَّش ثِ طَز یقهیي ثبثهت    ؾبوجِ گسدید.

ًؿدُ کِ ثْتهسیي غهي ؾهسٍع اغهتفبدُ اش علَفهِ دز      

ّبی ؾیسی چِ هَقع اغت. ثب عٌبیت ثِ خیسُ گَغبلِ

تَاًهد ثهِ ایهي    ضهس ههی  هطبلت فَر اًدبم تحقیه  حب 

ّهبی  غَاآ کِ آیب اغتفبدُ اش یًَدِ دز خیسُ گَغبلِ

ثبؾد ٍ غي هٌبغت ؾسٍع ت ریِ ؾیسی ضسٍزی هی

ّهدف اش اًدهبم   پبغخ دّهد.   ثب یًَدِ چِ هَقع اغت

ایي آشهبیؽ، ت یهیي غهي هٌبغهت ؾهسٍع ت ریهِ ثهب       

یًَدِ خؿ) ٍ تبثیس آى ثس عولبهسد ٍ غهي اش ؾهیس    

 ّلؿتبیي ثَد. ّبی ؾیسیگیسی گَغبلِ

 

 َامًاد ي ريش

 ّبی آشهبیؿیّب ٍ خیسُگَغبلِ

ظ أز 15ظ ًس ٍ أز 15ظ گَغبلِ ّلؿتبیي زٲز غی

دز طی  کیلَگسم 49 تب 36دز هحدٍدُ ٍشًی هبدُ  

غبعت اٍلیِ پع اش تَلد اش هبدزاى خَد خدا ؾدُ  24

پَؾبآ ثب ثػتس ّبی اًفسادی قفع ٍ پع اش تَشیي ثِ

لیتس آغَش  2ًَثت هتَالی ثب  هٌتقل ؾدًد ٍ طی دٍ

 10زٍش ثِ هیصاى  2ّب ثِ هدت ت ریِ ؾدًد. گَغبلِ

دزقد ٍشى تَلد ثب آغَش ت ریِ ؾدًد ٍ غپع دز 

ثكَزت تكبدفی  ززٍش اٍآ آشهبیؽ  زٍشگی 3غي 

آشهبیؿی اختكبـ دادُ ؾدًد.  ثِ یبی اش غِ خیسُ

خیسُ حبٍی کٌػبًتسُ  -1ؾبهل  ّبی آشهبیؿیخیسُ

خیسُ حبٍی کٌػبًتسُ ؾسٍع کٌٌدُ  -2، ؾسٍع کٌٌدُ

ٍ  زٍشگی  3ز + یًَدِ خؿ) اش زٍش اٍآ آشهبیؽ

خیسُ حبٍی کٌػبًتسُ ؾسٍع کٌٌدُ + یًَدِ  -3

ّب ت ریِ ثب دز ّوِ گسٍُ آشهبیؽ. 21خؿ) اش زٍش 
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کٌػبًتسُ ؾسٍع کٌٌدُ اش زٍش اٍآ آشهبیؽ آغبش ؾد. 

 8ُ زّب تب شهبى اش ؾیسگیسی زٍشاًِ دز دٍ ٍعدگَغبلِ

دزقد  10ث د اش ظْس  ثب ؾیس کبهل ثِ هیصاى  8قجح ٍ 

ّب شهبًی ٍشى تَلد ت ریِ ؾدًد ٍ اش ؾیسگیسی گَغبلِ

 2قَزت گسفت کِ هكسف کٌػبًتسُ ؾسٍع کٌٌدُ ثسای 

گسم دز زٍش ثَد. کٌػبًتسُ ؾسٍع  800زٍش هتَالی ثساثس 

ّب ثسای ّوِ گسٍُ آى کٌٌدُ ثِ ؾبل آزدی ثَدُ ٍ تسکیجبت

ّب ثس اغبظ خداٍآ احتیبخبت زخیسُ  یبػبى ثَدکبهال

.   فسهَلِ ؾدًد 2001غرایی اًدوي تحقیقبت هلی آهسیبب ز

غپع ثب ٍ خسد ؾد اثتدا  یًَدِ هَزد اغتفبدُ

اغتفبدُ اش ی) ال) خداغبش ذزات علَفِ، ذزات ثب 

هیلیوتس خدا ؾدُ ٍ هَزد  19تب  8طَآ تقسیجی 

ٍ ّوببزاى  زطج  زٍؼ الهسشاغتفبدُ قساز گسفت 

اخصای تؿبیل دٌّدُ کٌػبًتسُ ؾسٍع کٌٌدُ .  1996

ٍ تسکیت هَاد ه ری یًَدِ ٍ کٌػبًتسُ  1دز خدٍآ 

 ازایِ ؾدُ اغت. 2ؾسٍع کٌٌدُ دز خدٍآ 

 

 اخصای تؿبیل دٌّدُ کٌػبًتسُ ؾسٍع کٌٌدُ -1ديل ج

 دزقد زهبدُ خؿ)  هبدُ خَزاکی

 63 ذزت

 34 کٌدبلِ غَیب

 3/0 1هبول ٍیتبهیٌی

 2/0 2هبول هَاد ه دًی

 5/0 دی کلػین فػفبت

 5/1 آّ)

 AD3E3/0 ٍیتبهیي 

 2/0 ًو)
ّصاز  ٍاحد ثیي الوللهی دز کیلهَگسم    D3 ،200ٍاحد ثیي الوللی دز کیلَگسمن ٍیتبهیي  A ،000/500/1تسکیت هبول ٍیتبهیٌی: ٍیتبهیي  1

 گسم دز کیلَگسم. 3هیلی گسم دز کیلَگسمن آًتی اکػیداى،  E ،000/17ٍ ٍیتبهیي 
هیلی گسم دز کیلَگسمن هٌگٌص  4هیلی گسم دز کیلَگسمن هع،  20هیلی گسم دز کیلَگسمن آّي،  40تسکیت هبول هَاد ه دًی: هٌیصین،  2

هیلی گسم دز کیلَ گسمن  110هیلی گسم دز کیلَگسمن ید،  42هیلی گسم دز کیلَگسمن کجبلت،  16هیلی گسم دز کیلَگسمن زٍی،  16

 هیلی گسم دز کیلَ گسم. 110م، غلٌیَ

 

 ّبتسکیت هَاد ه ری یًَدِ ٍ کٌػبًتسُ ؾسٍع کٌٌدُ هَزد اغتفبدُ دز ت ریِ گَغبلِ -2جديل 

 هبدُ خَزاکی 

 یًَدِ کٌػبًتسُ ؾسٍع کٌٌدُ هبدُ ه ری

 90 91 هبدُ خؿ) زدزقد  

 1/21 3/18 پسٍتئیي خبم زدزقد هبدُ خؿ) 

 7/1 8/2 چسثی خبم زدزقد هبدُ خؿ) 

 28 12 غلَلص زدزقد هبدُ خؿ) دیَازُ غلَلی ثدٍى ّوی

 40 3/16 دیَازُ غلَلی زدزقد هبدُ خؿ) 

 4/1 82/0 کلػین زدزقد هبدُ خؿ) 

 45/0 64/0 فػفس زدزقد هبدُ خؿ) 
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 گیزی شدٌصفات اوداسٌ

ٍ  خَزاک هكسفی زٍشاًِ، قَام هدفَع، هبدُ خؿ) خَزاک

. ًهد ثَدؾهدُ  گیسی اًداشُ قفبت ّبٍ ٍشى گَغبلِ ثبقیوبًدُ

خَزاک هكهسفی زٍشاًهِ اش طسیه  تفبضهل هقهداز خهَزاک       

ثبقیوبًدُ اش خَزاک هكسفی اختكهبـ دادُ ؾهدُ، دز طهی    

غبعت ت ییي ؾد. قَام ظبّسی هدفَع کهِ ًؿهبى دٌّهدُ     24

هیصاى آثگیسی هدفَع دز دغتگبُ گهَازؼ اغهت، ّوهِ زٍشُ    

قهَام ههدفَع ثهِ    اش طسی  چؿوی ازشیبثی ؾد ٍ اهتیهبشدّی  

هدفَع کوی ؾهل زثهِ قهَزت     -2هدفَع غفت،  -1 :قَزت

ههدفَع   -4هدفَع ؾل زخبزی ثس زٍی شهیي  ٍ  -3کپِ ای ، 

زلػویػهتس ٍ   قهَزت گسفهت   خیلی ؾل زحبلت آة پستقهبآ  

ّب دز چْبز ّفتگی . اٍلیي ٍشى کؿی گَغبلِ 2004ٌّسیچص 

ّس ّفتِ ّب اًدبم ؾد ٍ اش ّفتِ چْبزم تب آخس دٍزُ، گَغبلِ

ٍشى کؿی ؾدًد. ّوچٌیي ٍشى قطع ؾهیس ٍ ٍشى غهِ ّفتهِ    

اٍآ ث د اشؾیسگیسی ًیص ثجت ؾد. اًداشُ گیسی ههبدُ خؿه)   

 ًیص  ّفتِ ای دٍ ثبز قَزت گسفت. ٍ ثبقیوبًدُ خَزاک

 َاومًوٍ گیزی

ّبی خوع آٍزی ؾدُ ؾبهل خَزاک هكسفی، خهَى ٍ  ًوًَِ

تكهبدفی اش  ههبیع ؾهبوجِ ثهَد. دز پبیهبى ّهس ّفتهِ، ًوًَهِ        

 250خَزاک زکٌػبًتسُ ٍ یًَدِ ثِ قَزت هدصا   ثهِ ٍشى  

 -20دههبی  گسم خوع آٍزی ؾدُ ٍ تب شهبى اًدبم آًهبلیص دز  

شهبى گسفتي ًوًَِ خَى، غِ . ًگْدازی ؾددزخِ غبًتیگساد 

غبعت ث د اش ت ریِ ؾیس ٍعدُ قهجح ثهَد. ًوًَهِ خهَى اش     

حهبٍی   ّهبی آشهبیؿهی  ثِ لَلِ زگ ٍداج گسدى گسفتِ ؾد ٍ

    ِ ّهبی آشهبیؿهی   هبدُ ضد اً قبد ّپهبزیي اًتقهبآ یبفهت. لَله

 15ثِ ههدت    3000حبٍی خَى دز داخل غبًتسیفَض ثب دٍز 

دقیقِ قساز دادُ ؾهد تهب پالغهوبی آى خهدا ؾهَد. پالغهوبی       

 -20اغتاساج ؾدُ ثالفبقلِ ثهِ فسیهصز هٌتقهل ؾهد زدههبی      

دزخههِ غههبًتی گههساد  تههب غلقههت گلههَکص ٍ ثتبّیدزٍکػههی    

گیسی هبیع ؾهبوجِ  ًوًَِ ت ییي ؾَد.آى سات پالغوب دز ثَتی

ًیص غِ غبعت ث د اش ت ریِ ؾیس ٍعدُ قجح اًدهبم ؾهد. اش   

هیلی لیتس هبیع ؾبوجِ گسفتِ ؾد ٍ ثهِ آى دٍ   20ّس گَغبلِ 

قطسُ اغید غَلفَزی) اضبفِ ؾد ٍ تهب شههبى آًهبلیص ثهسای     

دزخهِ غهبًتی    -20ت ییي کل اغیدّبی چسة فساز دز دهبی 

اد ًگْدازی ؾد. ًوًَِ ّب ثب اغتفبدُ اش لَلهِ ههسی   گس

. غلقهت  ًدخوهع آٍزی ؾهد   ایهدْص ثِ قبفی پبزچِ

ّبی هبیع ؾبوجِ ثِ کل اغیدّبی چسة فساز دز ًوًَِ

 .   2004ّی ٍهبلی) ٍ غیسز  زٍؼ هبزخبم ت ییي ؾد

 ّبی آشهبیؽدادُ آًبلیص آهبزی

 10تیوبز ٍ 3تكبدفی ثب  آشهبیؽ دز قبلت طسح کبهالٌ

ثهب   ّهبی آشههبیؽ  دادُ تبساز دز ّس تیوبز اًدبم ؾهد. 

ههَزد تدصیهِ ٍ تحلیهل قهساز       2001ز SASًسم افصاز 

. آًبلیص آهبزی هؿبّداتی کِ ی) ثهبز دز طهَآ   ٌدگسفت

    ِ ههدآ  ی دٍزُ آشهبیؽ اًداشُ گیهسی ؾهدًد ثهب زٍیه

ّهب    اًدبم ؾد ٍ هیبًگیيProc GLMزعوَهی  خطی

ّبی . دادُؾدًدِ هقبیػ کساهس - تَغط آشهَى تَکی

تبساز ؾًَدُ دز طَآ آشههبیؽ ثهِ زٍؼ هؿهبّدات    

ِ     تبسازداز  هاهتلط ههدآ  ی دز طهَآ شههبى  ثهب  زٍیه

ههدآ آههبزی ههَزد     .ؾهدًد   آًبلیص Proc MIXEDز

 ثكَزت شیس ثَد:اغتفبدُ ثسای تحلیل ازقبم 

ijkkjiijk espty   

 

هسثَط ثِ قفت  هؿبّدُ ثدغت آهدُ ijkyکِ دز آى 

اههیي   iاثهس ثبثهت    it، قهفت  هیبًگیي کهل  اغت، 

اثهس   ksاههیي دٍزُ شههبًی،    jاثس ثبثهت   jpتیوبز، 

اثههس تكههبدفی  ijkeاهههیي خههٌع گَغههبلِ ٍ  kثبثههت 

2ثبقیوبًدُ هدآ ثب هیبًگیي قفس ٍ ٍازیهبًع  

e    ههی

هدآ آهبزی ثهساشؼ ؾهدُ تَغهط ههدآ خطهی       ثبؾد.

 عوَهی، فبقد اثس دٍزُ شهبًی ثَد.  

 

 وتایج ي بحث

 َاػملکزد گًسالٍ

ُ  هكسف خَزاک: ثهس هكهسف   ّهبی غهرایی   اثس خیهس

 . ّوبى طهَز کهِ دز   P< 05/0داز ثَد زخَزاک ه ٌی

ّبی حبٍی علَفِ دز ؾَد خیسُهؿبّدُ هی 3خدٍآ 

دٍزُ قجل اش ؾیس گیسی، ث د اش ؾیس گیهسی ٍ دز کهل   

دٍزُ ًػجت ثِ خیسُ حهبٍی فقهط کٌػهبًتسُ ؾهسٍع     

ای کٌٌدُ غجت افصایؽ هكسف خَزاک ؾدًد ٍ خیسُ
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ٍ یًَدهِ اش زٍش اٍآ دز  کِ دز آى کٌػهبًتسُ ؾهسٍع کٌٌهدُ    

ای کِ یًَدهِ اش  ّب قساز گسفت ًػجت ثِ خیسُاختیبز گَغبلِ

ّب قهساز گسفهت هكهسف    آشهبیؽ دز اختیبز گَغبلِ 21زٍش 

خَزاک ثیؿتسی زا غجت ؾد. ًتبیح ًؿبى داد کِ یًَدِ ّهس  

تهس  ّوهساُ ثهب کٌػهبًتسُ ؾهسٍع      چِ شٍدتس زدز غٌیي پبییي

هَخههت هكههسف  از گیههسدّههب قههسکٌٌههدُ دز اختیههبز گَغههبلِ

ؾَد. ثب تَخِ ثِ اثس یبػهبى کٌػهبًتسُ   خَزاک ثیؿتسی هی

ّبی ت ریِ ؾهدُ ثهب   گَغبلِثس هكسف خَزاک ؾسٍع کٌٌدُ 

، دلیههل ثههبالتس ثههَدى هكههسف خههَزاک 3ٍ  2، 1ّههبی خیههسُ

، هكسف یًَدِ ثَدُ 3ٍ  2ّبی ت ریِ ؾدُ ثب خیسُ گَغبلِ

ًههد یًَدههِ گههصازؼ ًوَد  1998شیتٌههبى ٍ ّوبههبزاى ز اغههت.

      ِ ّههبی خؿه) غهجت افهصایؽ هكههسف ههبدُ خؿه) گَغهبل

اثههسات یًَدههِ ثههس افههصایؽ ؾههَد. ایههي هحققههیي ؾههیسی هههی

ثیهبى ًوَدًهد:   ثِ قَزت شیس ّب زا گَغبلِ هكسف خَزاک

فصایؽ اؾتْب ثِ دلیل خَؾاَزاکی، افصایؽ حدن ٍ ظسفیت ا

ثْجَد ٍضه یت   ٍ ایؾبوجِ، خلَگیسی اش پبزاکساتَش ؾبوجِ

دیَازُ ؾهبوجِ کهِ هَخهت افهصایؽ اًقجبضهبت ٍ       ایهبّیچِ

حسکبت ؾبوجِ ؾدُ ٍ ّین غهسی تس ههَاد خهَزاکی زا دز    

پی دازد. اغتفبدُ اش علَفِ دز دٍزُ قجل اش ؾیس گیسی شهیٌِ 

زا ثسای تَغ ِ ؾبوجِ دز دٍزُ ث د اش ؾیس گیسی ٍ دز کهل  

غههَازش ٍ ّوبههبزاى دز آشهههبیؽ  دٍزُ فههساّن کههسدُ اغههت.

ی ثاؿی اش کٌػبًتسُ خیسُ ثب علَفِ خؿه)    خبیگصی2007ٌز

دز غي پبییي، هكسف هبدُ خؿه) ٍ افهصایؽ ٍشى زٍشاًهِ    

ّب زا تحت تبثیس قهساز ًهداد اههب غهجت ثْجهَد ظهبّس       گَغبلِ

ثْبزکههب ٍ ّوبههبزاى  هبکسٍغههبَپی دیههَازُ ؾههبوجِ گسدیههد.

زٍشگهی ثهب    7ّهبیی کهِ اش غهي      ًؿبى دادًد گَغبل1998ِز

ؾدًد هكسف هبدُ خؿه) ثیؿهتسی   خیسُ فبقد علَفِ ت ریِ 

ّبی ت ریِ ؾدُ ثب خیسُ حبٍی کٌػهبًتسُ ؾهسٍع   اش گَغبلِ

    کٌٌدُ ٍ یًَدِ خؿ) داؾتٌد.  

دز دٍزُ قجل اش ؾهیس گیهسی ٍ دز کهل    : افصایؽ ٍشى زٍشاًِ

ّبی ت ریِ ؾهدُ ثهب   ّبی گَغبلِدٍزُ، افصایؽ ٍشى گَغبلِ

ریِ ؾهدُ  ّبی ت دازی ثبالتس اش گَغبلِثِ طَز ه ٌی 2خیسُ 

ّهبی ت ریهِ   . افصایؽ ٍشى گَغبلِ P< 05/0ز ثَد 1ثب خیسُ 

 ههَزد  ، ٍ دز3اش ًقس عددی ثیؿتس اش خیسُ  2ؾدُ ثب خیسُ 

ثَد. دز دٍزُ ث هد اش ؾهیس    1ثیؿتس اش خیسُ  3خیسُ 

-ّبی ت ریِ ؾدُ ثب خیسُگیسی، افصایؽ ٍشى گَغبلِ

ثهَد اههب ایهي     1ّبی حهبٍی علَفهِ ثیؿهتس اش خیهسُ     

 . اش خولهِ عَاههل   3داز ًجهَد زخهدٍآ   ه ٌهی  اختالف

افهصایؽ  تَاى ثهِ  هی ّبگَغبلِ هَثس ثس افصایؽ ٍشى

افههصایؽ  تَلیههد پسٍپیًَههبت ٍ ثههَتیسات دز ؾههبوجِ، 

قبثلیههت دغتسغههی هههَاد خههَزاکی ثههسای اتكههبآ     

 -هیبسٍثههی ٍ ّیههن آًصیوههی، افههصایؽ ٍشى  ًگههبزی

ؾبوجِ، افصایؽ طَآ ٍ ضابهت پسشّهبی ؾهبوجِ ٍ   

ٌتص پهسٍتئیي هیبسٍثهی اؾهبزُ کهسد. ایهي      افصایؽ غه 

ّب ثیؿتس هسثَط ثِ هكسف کٌػبًتسُ ؾهسٍع  ٍیطگی

کٌٌدُ اغت کِ اثس آى دز ّس غِ گهسٍُ یبػهبى ثهَد.    

زغههد افههصایؽ ٍشى ثیؿههتس  ثٌههبثسایي ثههِ ًقههس هههی  

ًػهجت ثهِ    3ٍ  2ّبیّبی ت ریِ ؾدُ ثب خیسُگَغبلِ

، ثِ دلیل تهبثیس یًَدهِ ثهس زؾهد هبّیچهِ ای      1خیسُ 

وجِ ثبؾد کِ ثب فساّن ًوَدى شهیٌِ ّیهن ثیؿهتس   ؾب

هههَاد ٍ دز ًتیدههِ افههصایؽ هكههسف خههَزاک، ثبعهه  

افصایؽ ٍشى ثیؿتس دز دٍزُ قجل اش ؾیس گیهسی ٍ دز  

 ًْبیههت دز کههل دٍزُ ؾههدُ اغههت کههِ ثههب هؿههبّدات 

  ٍآکهههسى ٍ ّوبهههبزاى 2004کهههَزداآ ٍ ّوبهههبزاى ز

داز هطبثقت دازد. عدم ٍخهَد اخهتالف ه ٌهی     2009ز

ُ   افصایؽ ٍشى گَغبلِ ثیي -ّبی ت ریِ ؾهدُ ثهب خیهس

ّبی حهبٍی علَفهِ ٍ خیهسُ حهبٍی فقهط کٌػهبًتسُ       

 دّدًؿبى هیدز دٍزُ ث د اش ؾیسگیسی ؾسٍع کٌٌدُ 

هكسف علَفِ ّوساُ ثهب کٌػهبًتسُ ؾهسٍع کٌٌهدُ دز     

ّبی ت ریِ ؾهدُ ثهب ّهس    ایي دٍزُ کِ ؾبوجِ گَغبلِ

ت ّین غِ خیسُ، ثِ اًداشُ کبفی تَغ ِ یبفتِ ٍ قدز

ای ثس افهصایؽ  هبدُ خؿ) زا دازد تبثیس قبثل هالحقِ

 ٍشى زٍشاًِ دز کَتبُ هدت زغِ ّفتِ  ًداؾتِ اغهت. 

ًیهص ًتیدهِ هؿهبثْی زا      1993ٍاشکَئص ٍ ّوبهبزاى ز 

 گصازؼ ًوَدًد.

ثبشدُ هكسف خَزاک زًػجت اضبفِ ٍشى ثِ خَزاک 

ؾهَد  هؿبّدُ هی 4ّوبًطَز کِ دز خدٍآ هكسفی : 

ُ دز دٍزُ قجل   2ّهبی  اش ؾیس گیسی، اغتفبدُ اش خیهس
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داز ثهبشدُ  غهجت افهصایؽ غیهس ه ٌهی     1، ًػجت ثِ خیسُ 3ٍ 

 ِ -هكسف خَزاک گسدید. گسچِ اضبفِ ٍشى زٍشاًِ گَغهبل

ّههبی حههبٍی علَفههِ ًػههجت ثههِ ّههبی ت ریههِ ؾههدُ ثههب خیههسُ

ُ    گَغبلِ ثهِ   ّبی ت ریِ ؾدُ ثب خیهسُ حهبٍی فقهط کٌػهبًتس

خهَزاک ایهي دٍ گهسٍُ    ثیؿتس ثَد اهب هكهسف   لحبظ عددی

ثَد کِ غهجت ثهبشدُ هكهسف     ثیؿتسدازی ًیص ثِ طَز ه ٌی

غهِ خیهسُ    ّبی ت ریِ ؾدُ ثهب گَغبلِ خَزاک یبػبى ثسای

-ّهب ه ٌهی  ؾد. دز کل دٍزُ ًیص اختالف ثیي خیسُآشهبیؿی 

ّهبی ت ریهِ   داز ًجَد اهب دز دٍزُ ث د اش ؾیس گیسی گَغبلِ

اک زا ًػهجت ثهِ   کوتسیي ثبشدُ هكسف خَز 2ؾدُ ثب خیسُ 

  P< 05/0ّبی ت ریِ ؾدُ ثب دٍ خیسُ دیگس داؾتٌد زگَغبلِ

ّههبی ایههي تیوههبز دز پبغههخ ثههِ چههَى افههصایؽ ٍشى گَغههبلِ

هكههسف خههَزاک دز دٍزُ ث ههد اش ؾههیسگیسی، کوتهههس اش     

ثَد ٍ دلیل آى ثب تَخِ ثِ  1ّبی ت ریِ ؾدُ ثب خیسُ گَغبلِ

شیههبد  احتوههبال هكههسف  2004کههَزداآ ٍ ّوبههبزاى ز ًتههبیح

علَفههِ ثههَدُ اغههت کههِ غههجت کههبّؽ تَلیههد ثههَتیسات ٍ     

پسٍپیًَهبت ٍ غههٌتص پهسٍتئیي هیبسٍثههی کهِ تحسیهه) کٌٌههدُ    

 افصایؽ ٍشى ّػتٌد، هی گسدد.

ّههبی ٍشى اش ؾههیسگیسی ٍ ٍشى پبیههبًی گَغههبلِ ٍشى ثههدى:

   ُ ُ     ت ریِ ؾهدُ ثهب خیهس ّهبی  ّهبی هاتله  تحهت تهبثیس خیهس

کههِ هههالک اش اش آًدههب  . 4آشهبیؿههی قههساز ًگسفههت زخههدٍآ  

ّههب هكههسف هقههداز هؿاكههی خههَزاک ؾههیسگیسی گَغههبلِ

ّبی ّبی ت ریِ ؾدُ ثب خیسُخؿ) ثَد، ثدیْی اغت گَغبلِ

هاتل  دز ٌّگبم زغیدى ثِ ایي هالک ثبید تقسیجهب اش ٍشى اش  

ؾیسگیسی یبػبًی ثسخَزداز ثبؾٌد ٍلی غي زغیدى ثهِ آى  

ِ  تَاًهد هتفهبٍت ثبؾهد.    زغي اشؾیسگیسی  ههی   ٍشى تَلهد ثه

ههَزد  کهِ دز  هدآ آهبزی هٌقهَز گسدیهد    دز عٌَاى کَازیت

ؿهبى  ٍ ًداز ًجهَد  ه ٌهی گیسی ؾدُ قفبت اًداشُّیچ ی) اش 

ِ    دٌّدُ  ُ  یبػهبى ثهَدى ٍشى تَلهد گَغهبل ّهبی  ّهب دز گهسٍ

  ًیص ثهس ایهي ثهبٍز اغهت کهِ      2005ٌّسیچص ز آشهبیؿی ثَد.

-ٍشى اش ؾیسگیسی ه وَال کوتس تحت تبثیس خیهسُ قهساز ههی   

  ًیص دز ثسزغی تبثیس غطح 2004کَزداآ ٍ ّوببزاى زگیسد. 

  ِ ّهبی ؾهیسی   علَفِ خیسُ ٍ ؾبل خیسُ ثس عولبهسد گَغهبل

  ِ ّهب تحهت تهبثیس    گصازؼ ًوَدًد ٍشى اش ؾهیسگیسی گَغهبل

ّههبی آشهبیؿههی قههساز ًگسفههت. دز آشهههبیؽ    خیههسُ

ّههبی ًیههص کههِ گَغههبلِ  1993ٍاشکههَئص ٍ ّوبههبزاى ز

ِ    5ؾیسی دز غي  ؾهدًد ثهیي    ّفتگهی اش ؾهیس گسفته

ّههب اخههتالف ه ٌههی دازی ٍشى اش ؾههیسگیسی گَغههبلِ

هؿهبّدُ ًؿهد کهِ دلیهل آى زا ثهِ عهدم تفهبٍت ثهیي         

ّب ثِ لحهبظ هكهسف خهَزاک خبههد ازتجهبط      گَغبلِ

  دادًد.    

ثس هیهبًگیي قهَام    آشهبیؽّبی قَام هدفَع: اثس خیسُ

ّب دز دٍزُ  قجل اش ؾیس گیسی، ث د اش هدفَع گَغبلِ

  کِ ثب 5داز ًجَد زخدٍآ دٍزُ ه ٌیؾیس گیسی ٍ کل 

ثهب   هطبثقهت داؾهت.    1998ٍ ّوببزاى ز ثْبزکب ًتبیح

ّهبی ت ریهِ   اهتیبش قَام هدفَع گَغبلِ تَخِ ثِ ایٌبِ

 ُ  0/2تهب   9/1ّهبی هاتله  دز هحهدٍدُ    ؾدُ ثب خیهس

ِ قساز داؾت هی ٍضه یت   اشّهب  تَاى دزیبفت گَغهبل

غههالهت هطلههَثی دز طههَآ آشهههبیؽ     ثْداؾههتی ٍ

 اًد.    َزداز ثَدُثسخ

ًیص گصازؼ ًوَدًد اهتیبش   2004کَزداآ ٍ ّوببزاى ز

زٍشاًِ هدفَع ٍ ت داد زٍشّبی تدهَیص البتسٍلیهت ٍ   

   ُ ّهبی آشههبیؽ قهساز    آًتی ثیَتی) تحهت تهبثیس خیهس

دز ًگسفت. دز آشههبیؽ ایهي هحققهیي اهتیهبش ههدفَع      

دٍزُ قجل اش ؾیسگیسی، ث د اش ؾیسگیسی ٍ کل دٍزُ 

ّههبی آشهبیؿههی قههساز ًگسفههت ٍ  یههسُتحههت تههبثیس خ

ثهَد   4/1ّبی هاتل  ثساثس ثب هیبًگیي آى ثسای خیسُ

کِ اش اهتیبش قَام ههدفَع دز آشههبیؽ حبضهس کوتهس     

ثَد. ّوچٌیي ایي هحققهیي گهصازؼ ًوَدًهد دز دٍزُ    

 ث د اش ؾیسگیسی تدَیص آًتی ثیَتیه) یهب البتسٍلیهت   

ًیهص اش   قَزت ًگسفت ٍ دز دٍزُ قجهل اش ؾهیسگیسی  

ُ  ای ّهب اخهتالف آههبزی ه ٌهی دازی     ي ًقس ثهیي خیهس

هؿبّدُ ًؿهد. دز آشههبیؽ حبضهس ت هداد زٍشّهبی      

تدههَیص البتسٍلیههت ٍ آًتههی ثیَتیهه) دز دٍزُ قجههل اش 

ؾیسگیسی ثجت ًؿد ٍلی دز دٍزُ ث هد اش ؾهیسگیسی   

تدَیص   2004کَزداآ ٍ ّوببزاى زهؿبثِ ثب آشهبیؽ 

دز آًتههی ثیَتیهه) یههب البتسٍلیههت قههَزت ًگسفههت.    

  کِ تهبثیس دههبی   2009شهبیؽ ًًَػ) ٍ ّوببزاى زآ
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    ِ ّهبی ؾهیسی   َّا ثس زؾد، غهالهت ٍ پبغهخ ایوٌهی گَغهبل

دزخهِ   10هَزد ثسزغی قساز گسفهت گسچهِ دههبی کوتهس اش     

غبًتیگساد ت داد زٍشّبی تدَیص البتسٍلیت ٍ آًتی ثیَتی) ٍ 

ثسٍش پٌَهًَی زا تحت تبثیس قساز داد ٍلهی ثهس اهتیهبش قهَام     

بثیس ثَد. آشهبیؽ حبضس دز طی فكهل تبثػهتبى   تهدفَع ثی

اش تیس هبُ تب ؾْسیَز هبُ قهَزت گسفهت ٍ هیهبًگیي دههبی     

 .  دزخِ غبًتیگساد ثَد 32َّا ثساثس 

ِ    غي اش ؾیسگیسی: ّهبی  هیبًگیي غهي اش ؾهیسگیسی گَغهبل

ِ   12، حدٍد 2ت ریِ ؾدُ ثب خیسُ  ّهبی  زٍش کوتهس اش گَغهبل

 05/0داز زتالف ه ٌهی ثهَد ٍ ایهي اخه    1ت ریِ ؾدُ ثب خیهسُ  

>P  5  ثَد زخهدٍآ    ِ ّهبی   . ثهیي غهي اش ؾهیسگیسی گَغهبل

دازی ، اخهتالف ه ٌهی  3ٍ  2ٍ ًیص  3ٍ  1ت ریِ ؾدُ ثب خیسُ 

هؿبّدُ ًؿد. هكسف یًَدِ ٍ شهبى ؾسٍع اغهتفبدُ اش آى  

ّب اشؾیسگیسی گَغبلِ دز خیسُ ًقؽ ثػصایی دز ت ییي غي

داؾت ٍ اثسات آى ثس زؾد دیَازُ ؾبوجِ ٍ افصایؽ هكسف 

خههَزاک زثههِ عٌههَاى هههالک اقههلی اش ؾههیس گیههسی  غههي    

ُ اشؾیسگیسی زا کبّؽ داد.  ُ ّهبی  هكسف خیهس ای کٌػهبًتس

یهِ کساتیٌهی زٍی   ّبی ؾیسی غهجت ایدهبد ال  تَغط گَغبلِ

دُ کِ هٌؿبء آى غلَلْبی ههس  ؾَدی ؾبوجِ هیغطح پسشّب

اپیتلیبلی اغت ٍ یًَدِ ثِ دلیل دازا ثَدى خبقهیت شثهسی ٍ   

خهرة  ثب ثْجَد احتوبال زا شدٍدُ ٍ  ْبازشؼ غبیٌدگی ثبال، آً

     ِ غهجت   اغیدّبی چسة فهساز ٍ زؾهد ثْتهس اپیتلیهَم ؾهبوج

ّب گَغبلِ . 2005 ٌّسیچصز ؾَدهی افصایؽ هكسف خَزاک

ُ   3دز دٍزُ ؾیسخَازگی دز غي  اش  ّفتگی قبدز ثهِ اغهتفبد

اغیدّبی چسة فساز ّػتٌد ٍ ایي اهببى شٍدتس اشؾهیسگیسی  

-آًْب زا دز هقبیػِ ثب غي هسغَم اشؾیسگیسی دز داههدازی 

 . دز آشههبیؽ  1959ًوبید زههبزتیي ٍ ّوبهبزاى   ّب فساّن هی

خهَزاک  شٍدتس ّبیی کِ   گَغبل1991ِکَئیگلی ٍ ّوببزاى ز

اش ّفتگهی   4خبهد دز دغتسظ آًْهب قهساز گسفهت ٍ دز غهي     

ّبی ّهن غهي   ؾیس گسفتِ ؾدًد دز هقبیػِ ثب گَغبلِ

ؾهیسخَاز، هكههسف کٌػههبًتسُ ؾههسٍع کٌٌههدُ ٍ ًیههص  

غلقت اغیدّبی چسة فساز پالغوبی آًْب ثیؿتس ثهَد  

کههِ ًؿههبى دٌّههدُ غههبشگبزی هٌبغههت آًْههب ثههب       

  ًیهص  1987اشؾیسگیسی ثَد. اًدزغهَى ٍ ّوبهبزاى ز  

 ِ ّفتگههی اش  3ّههب دز غههي گههصازؼ ًوَدًههد گَغههبل

یت کبفی ثبکتسیبیی ثسخَزداز ّػتٌد ٍ ثهسای اش  خو 

  1985ؾههیسگیسی ؾههسایط الشم زا دازًههد. ٍیٌتههس ز   

ّفتگی اش ؾیس گسفت  7ٍ  5، 3ّب زا دز غٌیي گَغبلِ

ٍ گصازؼ ًوَد ّیچ تفبٍتی ثِ لحبظ هیبًگیي افصایؽ 

ٍشى زٍشاًِ ٍ هكسف هبدُ خؿه) دز دٍزُ قجهل ٍ   

ٍ شٍد ث ههد اش ؾههیسگیسی ثههیي آًْههب ٍخههَد ًداؾههت  

اشؾیسگیسی غجت کبّؽ ّصیٌهِ خهَزاک ٍ کهبزگسی    

ّهب  اش ؾیسگیسی گَغبلِ کِ دز ثسخی آشهبیؿبتؾد. 

گیهسد زًقیهس   دز غي اش پیؽ ت سی  ؾدُ قَزت هی

، 2009ثهتوي ٍ ّوبهبزاى    ،2005لػویػتس ٍ ٌّسیچص 

  طجی تب ثیي تیوبزّبی هاتله   2009ّیل ٍ ّوببزاى 

ؾهَد اههب دز   اش ًقس ایي قفت اختالفی هؿبّدُ ًوهی 

ثسخههی آشهبیؿههبت ًقیههس آشهههبیؽ حبضههس غههي اش   

ؾیسگیسی ث ٌَاى ی) قفت تبثیس پهریس اش خیهسُ ههد    

ٍ کهبّؽ آى ث ٌهَاى یه) ؾهبخف ثْجهَد       ُثَدًقس 

دز آشههبیؽ   .ؾهَد هیعولبسد گَغبلِ دز ًقس گسفتِ 

ّبی ت ریهِ  حبضس هیبًگیي غي اش ؾیسگیسی گَغبلِ

ِ اش غههي زٍش ثههَد کهه 7/47ثساثههس  2ؾههدُ ثههب خیههسُ 

ّههبی دز داهههدازی ّههباشؾههیسگیسی گَغههبلِهسغههَم 

زٍش، تدسثیبت ؾاكی هَل    90تب  60کؿَز زثیي 

کوتس اغت ٍ ثیبًگس اهببى کبّؽ ایي غي دز ؾهسایط  

   ّبی کؿَزهبى اغت.هدیسیتی هَخَد دز داهدازی

 

 

ّبی هاتل  دز ّبی ت ریِ ؾدُ ثب خیسَُغبلِهیبًگیي هكسف خَزاک زٍشاًِ زگسم  ٍ افصایؽ ٍشى زٍشاًِ زکیلَگسم   گ -3 جديل

 طَآ آشهبیؽ

   *خیسُ 

 دازغطح ه ٌی SEM 3 2 1 عٌَاى
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      هكسف خَزاک

 c322 a606 b392 5/11 01/0 قجل اش ؾیسگیسی

 c1975 a2592 b2175 51 04/0 ث د اش ؾیسگیسی

 c751 a1269 b894 22 01/0 کل دٍزُ

      افصایؽ ٍشى زٍشاًِ

 b43/0 a52/0 ab47/0 023/0 05/0 ؾیسگیسی قجل اش

 NS 043/0 85/0 81/0 79/0 ث د اش ؾیسگیسی
 b53/0 a61/0 ab57/0 021/0 04/0 کل دٍزُ

: ت ریِ ثب کٌػبًتسُ ؾسٍع کٌٌدُ ٍ یًَدِ ثِ قَزت 2: ت ریِ ثب فقط کٌػبًتسُ ؾسٍع کٌٌدُ اش زٍش اٍآ آشهبیؽن خیسُ 1خیسُ  *

 .آشهبیؽ 21: ت ریِ ثب کٌػبًتسُ ؾسٍع کٌٌدُ اش زٍش اٍآ آشهبیؽ ٍ یًَدِ اش زٍش 3بیؽن خیسُ خداگبًِ اش زٍش اٍآ آشه

NSداز: غیس ه ٌی 

 

 

 

 

 

 

 

ّبی ت ریِ ؾدُ ثب هیبًگیي ثبشدُ هكسف خَزاک زًػجت اضبفِ ٍشى ثِ خَزاک هكسفی  ٍ ٍشى ثدى زکیلَ گسم  گَغبلِ -4جديل 

 ّبی هاتل  دز طَآ آشهبیؽخیسُ

   *خیسُ 

 دازغطح ه ٌی SEM 3 2 1 عٌَاى

      هكسف خَزاکثبشدُ 

 NS 200/0 48/0 47/0 44/0 قجل اش ؾیسگیسی
 a41/0 b34/0 ab38/0 015/0 027/0 ث د اش ؾیسگیسی

 NS 210/1 43/0 41/0 43/0 کل دٍزُ

      ثدىٍشى 

 NS 12/1 8/66 8/64 4/65 اش ؾیسگیسی

 NS 54/1 2/84 1/82 1/82 پبیبًی

: ت ریِ ثب کٌػبًتسُ ؾسٍع کٌٌدُ ٍ یًَدِ ثِ قَزت 2: ت ریِ ثب فقط کٌػبًتسُ ؾسٍع کٌٌدُ اش زٍش اٍآ آشهبیؽن خیسُ 1خیسُ  *

 .آشهبیؽ 21: ت ریِ ثب کٌػبًتسُ ؾسٍع کٌٌدُ اش زٍش اٍآ آشهبیؽ ٍ یًَدِ اش زٍش 3خداگبًِ اش زٍش اٍآ آشهبیؽن خیسُ 

NSداز: غیس ه ٌی 

 

 ّبی هاتل  دز طَآ آشهبیؽّبی ت ریِ ؾدُ ثب خیسُگَغبلِ ززٍش  یي قَام هدفَع ٍ غي اش ؾیس گیسیهیبًگ -5 جديل

   *خیسُ 

 دازغطح ه ٌی SEM 3 2 1 عٌَاى

      قَام هدفَع
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 NS 03/0 9/1 9/1 9/1 قجل اش ؾیسگیسی

 NS 07/0 9/1 0/2 9/1 ث د اش ؾیسگیسی

 NS 02/0 0/2 0/2 9/1 کل دٍزُ

 b3/59 a7/47 ab9/54 0/3 04/0 سگیسیغي اش ؾی

: ت ریِ ثب کٌػبًتسُ ؾسٍع کٌٌدُ ٍ یًَدِ ثِ قَزت 2: ت ریِ ثب فقط کٌػبًتسُ ؾسٍع کٌٌدُ اش زٍش اٍآ آشهبیؽن خیسُ 1خیسُ  *

 .آشهبیؽ 21: ت ریِ ثب کٌػبًتسُ ؾسٍع کٌٌدُ اش زٍش اٍآ آشهبیؽ ٍ یًَدِ اش زٍش 3خداگبًِ اش زٍش اٍآ آشهبیؽن خیسُ 

NSداز: غیس ه ٌی 
 

  pHٍي غلظت کل اسیدَای چزب فزار شکمب 

pH :ِؾبوج  ُ ؾهبوجِ   pHّهبی غهرایی هاتله  ثهس     اثس خیهس

ِ  گَغبلِ ّهبی هاتله  آشههبیؽ ٍ دز کهل دٍزُ،     ّهب دز ّفته

ِ ؾهبوجِ   pH . 6داز ًجَد زخهدٍآ  ه ٌی ّهبی ت ریهِ   گَغهبل

ثهَد.  ّبی حبٍی علَفهِ اش ًقهس عهددی ثهبالتس     خیسُ ؾدُ ثب

ثههب تحسیهه) عوههل ًؿههاَاز، ثههصار  احتوههبال هكههسف یًَدههِ

ٍزٍدی ثههِ ؾههبوجِ زا افههصایؽ دادُ ٍ ثههِ علههت کٌههد ثههَدى  

زا دز ؾههبوجِ ایههي  pHتدصیههِ پههریسی دز ؾههبوجِ، ًَغههبى 

 6دّههد. ّوههبى طههَز کههِ دز خههدٍآ ّههب کههبّؽ هههیگَغههبلِ

ِ    pHؾَد ثب افصایؽ غي، هؿبّدُ هی ّهبی  ؾهبوجِ گَغهبل

 ًتهبیح ُ، افهصایؽ یبفهت کهِ ثهب     ت ریِ ؾدُ ثهب ّهس غهِ خیهس    

 pHهَاف  ثَد. دز اثتدای تَلد   1987ًدزغَى ٍ ّوببزاى زا

 4-6ؾبوجِ پبییي اغت ٍ ثب ؾهسٍع هكهسف ههبدُ خؿه) ز    

یبثد اهب هحهیط  ّفتگی  ثِ دلیل تَلید اغید الکتی)، کبّؽ هی

ٍ  pHؾبوجِ ثب گرز شهبى پبیدازتس ؾهدُ ٍ هَخهت افهصایؽ    

 13تهب   9ّهبی  دُ غلَلص دز ّفتِّبی تدصیِ کٌٌزؾد ثبکتسی

ُ  خیسُ ؾَد.هی ای هوبهي اغهت غهجت تدوهع     ّهبی کٌػهبًتس

ؾههبوجِ  pHّههبی ًْههبیی تاویههس ٍ کههبّؽ غههسیع فههساٍزدُ

  ، کبّؽ حسکهبت ؾهبوجِ زًَغه)   1998زثْبزکب ٍ ّوببزاى 

 ، زؾد ثیؽ اش حد ٍ کساتیٌِ 1998اًٍٍص ٍ ّوببزاى  1997ٍ

  ٍ ًْبیتههب 1980ؾههدى پسشّههبی ؾههبوجِ زًَغهه) ٍ کػههلس  

کبّؽ خرة اغیدّبی چسة فساز اش ؾبوجِ ؾًَد. الجتِ ایهي  

  ِ ّهب دازد  اثسات ثػتگی ثِ تسکیت کٌػبًتسُ هكهسفی گَغهبل

  اثهسات یهبد ؾهدُ زا    2007ثطَزی کِ غهَازش ٍ ّوبهبزاى ز  

کهبّؽ یبفهت    2/5ّب ثِ شیهس  ؾبوجِ گَغبلِ pHٌّگبهی کِ 

جِ ؾهبو  pHهؿبّدُ ٍ گصازؼ ًوَدًد. دز آشهبیؽ حبضهس  

-قساز داؾت کِ ًؿبى ههی  3/6تب  4/5ّب دز هحدٍدُ گَغبلِ

ّهب، حتهی گسٍّهی کهِ ثهب      دّد هحیط ؾبوجِ گَغبلِ

خیسُ حهبٍی فقهط کٌػهبًتسُ ت ریهِ ؾهدُ ثَدًهد دز       

 ٍض یت هتبثَلیبی هٌبغجی قساز داؾت.     

غلقت کل اغهیدّبی   کل اغیدّبی چسة فساز ؾبوجِ:

ُ  ّبی ت ریِ ؾدُ چسة فساز ؾبوجِ گَغبلِ -ثهب خیهس

دازی ّبی هاتل ، اختالف ه ٌیّبی هاتل  دز ّفتِ

ًداؾت اهب دز کل دٍزُ، هیصاى کهل اغهیدّبی چهسة    

، ثهِ  2ّبی ت ریِ ؾدُ ثهب خیهسُ   فساز ؾبوجِ گَغبلِ

ِ  >05/0Pطَز ه ٌهی دازی ز  ّهبی    ثهبالتس اش گَغهبل

 ُ   .6ثههَد زخههدٍآ  3ٍ  1ّههبی ت ریههِ ؾههدُ ثههب خیههس

ز هبیع ؾهبوجِ ّهن   افصایؽ غلقت اغیدّبی چسة فسا

تَاًد ًبؾهی اش افهصایؽ هكهسف ههبدُ خؿه) ٍ      هی

زؾههد ثیؿههتس خو یههت هیبسٍثههی ٍ افههصایؽ تاویههس  

ثبؾههد ٍ ّههن ثههدلیل عههدم زؾههد  خههَزاک دز ؾههبوجِ

اپیتلیَم ؾبوجِ ٍ ًتیدتب عدم اهببى خهرة اغهیدّبی   

کههَزداآ ٍ ّوبههبزاى چههسة فههساز اش ؾههبوجِ ثبؾههد ز

ى ثبالتس هكسف خَزاک ثیؿتس ٍ افصایؽ ٍش . 2004

دّهد  ًؿهبى ههی   2ّبی ت ریِ ؾهدُ ثهب خیهسُ    گَغبلِ

افصایؽ غلقت اغیدّبی چسة فساز هبیع ؾهبوجِ ایهي   

ّب ثدلیل عهدم اهبهبى خهرة اغهیدّبی چهسة      گَغبلِ

غلقت کل اغیدّبی چسة فساز اش ؾبوجِ ًجَدُ اغت. 

ّب دز آشهبیؽ حبضس ثیؿهتس اش  فساز ؾبوجِ گَغبلِ

قجلهی ثهَد زًقیهس    هقداز گصازؼ ؾدُ دز آشهبیؿهبت  

 . دز آشهبیؽ گسیي ٍٍد 1997گسیي ٍٍد ٍ ّوببزاى 

هههبیع ّوبًٌههد ایههي آشهههبیؽ   ًیههص 1997ٍ ّوبههبزاى ز

آٍزی ؾد اهب شههبى  ؾبوجِ اش طسی  لَلِ ه دی خوع

گیسی ٍ زٍؼ ت ریِ ًیص اش عَاهل تبثیسگراز ثهس  ًوًَِ
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غلقهت اغهیدّبی چهسة فههساز ؾهبوجِ ّػهتٌد. دز آشهههبیؽ      

غبعت پع اش ت ریهِ کٌػهبًتسُ    3جِ تقسیجب حبضس هبیع ؾبو

آٍزی ؾهد کهِ ه وهَال دز ایهي شههبى      زدز ٍعدُ قجح  خوع

زٍد غلقههت اغههیدّبی چههسة فههساز ؾههبوجِ ثههِ  اًتقههبز هههی

          .  1966زاغتَثَ ٍ ّوببزاى ثیؿتسیي حد ثسغد 

غلقت اغیدّبی چسة فساز ؾبوجِ عوَههب ثهب افهصایؽ غهي      

بثهد زگهسیي ٍٍد ٍ ّوبهبزاى    یّبی ؾیسی افصایؽ هیگَغبلِ

غلقت   . دز آشهبیؽ حبضس 1998، ثْبزکب ٍ ّوببزاى 1997

ّبی ت ریهِ ؾهدُ ثهب    کل اغیدّبی چسة فساز ؾبوجِ گَغبلِ

هسثهَط ثهِ   احتوهبال  ثب افصایؽ غي افصایؽ یبفت کِ  2خیسُ 

ِ   ثیؿتس هكسف خَزاک ای ثیؿهتس دز ایهي   ٍ تاویهس ؾهبوج

غهیدّبی چهسة فهساز    اهب غلقهت کهل ا  ثَدُ اغت ّب غبلِگَ

، ثهب افهصایؽ   3ٍ  1ّبی ت ریِ ؾدُ ثهب خیهسُ   گَغبلِ ؾبوجِ

  کِ قبثل تَضیح ًجَد.   غي ت ییس چٌداًی ًبسد

 غلظت متابًلیت َای خًن

ًؿبى دادُ ؾدُ اغت غي  7ّوبًگًَِ کِ دز خدٍآ  گلَکص:

ثس هیصاى گلَکص خَى  ؾسٍع اغتفبدُ اش یًَدِ دز خیسُ

ٍ دز کل دٍزُ  آشهبیؽ اتل ّبی هّب دز ّفتِگَغبلِ

ّب، غلقت تبثیسی ًداؾت. ّوچٌیي ثب افصایؽ غي گَغبلِ

ًًَػ) ٍ  گلَکص خَى زًٍد زٍ ثِ کبّؽ ًؿبى داد.

-  ثیبى داؾتٌد غلقت گلَکص خَى گَغبل2009ِّوببزاى ز

ّبی ؾیسی دز چٌد ّفتِ اثتدایی تَلد عوَهب ثیؿتس اش غلقت 

هبّگی ثِ  4دا گلَکص خَى ثبل یي اغت اهب دز غي حدٍ

گسم ثس دغی لیتس  کبّؽ پیدا هیلی 55تب  45غطح ثبل یي ز

ّب . دز آشهبیؽ حبضس غلقت گلَکص خَى گَغبلًِوبیدهی

دز غي حدٍدا دٍاشدُ ّفتگی ثبالتس اش غطح گلَکص خَى 

تبهیي اًسضی گَغبلِ دز  اقلی گلَکص هٌجعثبل یي ثَد. 

ثبؾد اهب ت هیغٌیي اٍلیِ کِ ؾبوجِ ٌَّش تَغ ِ ًیبفتِ اغ

تَلید اغیدّبی چسة فساز دز اثس افصایؽ  ثب افصایؽ غي،

یبثد ٍ ثِ هٌجع اقلی تبهیي هكسف هبدُ خؿ) افصایؽ هی

ؾَد. ثسخی اش دالیل هطسح ؾدُ ثسای اًسضی دام تجدیل هی

تَاى ثِ ّب ثب افصایؽ غي زا هیکبّؽ گلَکص خَى گَغبلِ

ٌگبم اش کبّؽ هكسف ؾیس، افصایؽ هكسف هبدُ خؿ) ّ

ّین ثیؿتس هَاد  ؾیسگیسی، افصایؽ ف بلیت ؾبوجِ،

خَزاکی کِ هٌدس ثِ افصایؽ تَلید اغیدّبی چسة 

ؾَد ٍ کبّؽ گلَکص گلجَآ ّبی قسهص خَى فساز هی

داًػت. دلیل کوتس ثَدى عددی غلقت گلَکص خَى 

ّبی دز ّفتِ 2ّبی ت ریِ ؾدُ ثب خیسُ گَغبلِ

ایؽ ًػجت اغتبت هاتل  ٍ دز کل دٍزُ، احتوبال افص

کَئیلگی ٍ  ثِ پسٍپیًَبت دز ؾبوجِ ثَدُ اغت.

ًیص   1955  ٍ ه) کبزتی ٍ کػلس ز1991ّوببزاى ز

دز  اًد.ًقسات هَافقی دز ایي خكَـ ازایِ کسدُ

  کِ تبثیس هٌجع 2007آشهبیؽ غَازش ٍ ّوببزاى ز

علَفِ ٍ ًػجت علَفِ ثِ کٌػبًتسُ ثس عولبسد ٍ 

یسی هَزد ازشیبثی ّبی ؾتَغ ِ ؾبوجِ گَغبلِ

قساز گسفت ًیص تبثیس خیسُ ثس غلقت گلَکص خَى 

   داز ًؿد.ه ٌی

اش ًقس غلقت ثتبّیدزٍکػهی   :ثتبّیدزٍکػی ثَتیسات

ِ  ثَتیسات خَى ًیص اختالف ه ٌهی  -دازی ثهیي گَغهبل

ِ   ّبی ت ریِ ؾدُ ثب خیسُ ّهبی  ّهبی هاتله  دز ّفته

ٍ دز کل دٍزُ، هؿبّدُ ًؿد زخدٍآ  آشهبیؽ هاتل 

ثب افهصایؽ غهي، غلقهت ایهي هتبثَلیهت دز خهَى         .7

ّبی ت ریِ ؾدُ ثب ّس غِ خیسُ افصایؽ یبفت گَغبلِ

کَئیگلی ٍ ثسًبزد  کِ ایي افصایؽ زا ثب تَخِ ثِ ًتبیح

تههَاى ًتیدههِ افههصایؽ غههطح هكههسف   هههی  1992ز

ّههبی قبثههل تاویههس داًػههت چههَى ایههي   کسثَّیههدزات

ٍ ّههب تَلیههد هقههداز شیههبدی ثههَتیسات    کسثَّیههدزات

ًوبیٌد کهِ دز ًْبیهت هٌدهس ثهِ تَلیهد      پسٍپیًَبت هی

خهبى ٍ  ّوچٌهیي   ؾهَد. ثهَتیسات ههی  ثتبّیدزٍکػی 

  افصایؽ هتبثَلیػن اپیتلیهَم ؾهبوجِ   2008ّوببزاى ز

علهت  زا ٍ ظسفیت خرة اغهیدّبی چهسة فهساز اش آى    

-افصایؽ غلقت ثتبّیدزٍکػی ثَتیسات خَى گَغبلِ

تهبثیس  ًهد.  ثیهبى ًوَد افصایؽ غهي  دز اثس ّبی ؾیسی 

ّبی آشهبیؿی ثهس هتبثَلیػهن ثهَتیسات ٍ    اًدک خیسُ

دز ًتیدِ تَلیهد ثتبّیدزٍکػهی ثهَتیسات دز دیهَازُ     

ّهبی هاتله    ّبی ت ریِ ؾدُ ثب خیسُؾبوجِ گَغبلِ

داز ًؿهدى  دلیل ه ٌهی  تَاىهی زادز آشهبیؽ حبضس 

   ِ ّهبی  اختالف غلقت ایي هتبثَایهت دز خهَى گَغهبل
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گهسیي   اتله  داًػهت. گصازؾهبت   ّهبی ه ت ریِ ؾدُ ثب خیسُ

 کٌد.هَضَع زا تبیید هیایي ًیص   1997ٍٍد ٍ ّوببزاى ز

 

 

 

ّبی هاتل  دز ّبی ت ریِ ؾدُ ثب خیسُؾبوجِ گَغبلِ pHٍ  هَآ ثس لیتس  زهیلی هیبًگیي غلقت کل اغیدّبی چسة فساز -6 جديل

 ّبی هاتل  ٍ دز طَآ آشهبیؽّفتِ

   *خیسُ 

 داز ٌیغطح ه SEM 3 2 1 عٌَاى

pH  ِؾبوج      

 NS 20/0 4/5 6/5 5/5 ّفتِ چْبزم

 NS 16/0 9/5 7/5 5/5 ّفتِ ؾؿن

 NS 15/0 3/6 3/6 1/6 ّفتِ دٍاشدّن

 NS 50/13 9/5 9/5 7/5 کل دٍزُ

      زکل اغیدّبی چسة فسا

 NS 6/10 152 164 149 ّفتِ چْبزم

 NS 8/10 145 169 155 ّفتِ ؾؿن

 NS 3/10 152 174 147 ّفتِ دٍاشدّن

 b150 a 169 b150 9/5 04/0 کل دٍزُ

: ت ریِ ثب کٌػبًتسُ ؾسٍع کٌٌدُ ٍ یًَدِ ثِ قَزت 2: ت ریِ ثب فقط کٌػبًتسُ ؾسٍع کٌٌدُ اش زٍش اٍآ آشهبیؽن خیسُ 1خیسُ  *

 .آشهبیؽ 21اش زٍش : ت ریِ ثب کٌػبًتسُ ؾسٍع کٌٌدُ اش زٍش اٍآ آشهبیؽ ٍ یًَدِ 3خداگبًِ اش زٍش اٍآ آشهبیؽن خیسُ 

NSداز: غیس ه ٌی 
 

 

 
 

 

 

 

ّبی ت ریِ ؾدُ هیبًگیي غلقت گلَکص زهیلی گسم دز دغی لیتس  ٍ ثتبّیدزٍکػی ثَتیسات زهیلی هَآ دز لیتس  خَى گَغبلِ -7 جديل

 ّبی هاتل  ٍ دز طَآ آشهبیؽّبی آشهبیؿی دز ّفتِثب خیسُ

   *خیسُ 

 دازغطح ه ٌی SEM 3 2 1 عٌَاى

      َکصگل

 NS 4/33 173 116 179 ّفتِ چْبزم

 NS 4/33 133 105 123 ّفتِ ؾؿن

 NS 5/33 101 94 101 ّفتِ دٍاشدّن

 NS 0/28 136 105 135 کل دٍزُ

      ثتبّیدزٍکػی ثَتیسات

 NS 43/0 1/1 1/1 07/1 ّفتِ چْبزم

  *جیره
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 NS 43/0 6/1 5/1 0/2 ّفتِ ؾؿن

 NS 43/0 5/3 6/2 3/2 ّفتِ دٍاشدّن

 NS 35/0 1/2 7/1 8/1 کل دٍزُ

: ت ریِ ثب کٌػبًتسُ ؾسٍع کٌٌدُ ٍ یًَدِ ثِ قَزت 2: ت ریِ ثب فقط کٌػبًتسُ ؾسٍع کٌٌدُ اش زٍش اٍآ آشهبیؽن خیسُ 1خیسُ  *

 .آشهبیؽ 21: ت ریِ ثب کٌػبًتسُ ؾسٍع کٌٌدُ اش زٍش اٍآ آشهبیؽ ٍ یًَدِ اش زٍش 3خداگبًِ اش زٍش اٍآ آشهبیؽن خیسُ 

NS: دازغیس ه ٌی 

 

  گیزیوتیجٍ

ثیس تهب  ّبی ؾیسیدز خیسُ گَغبلِ یًَدِ خؿ)اغتفبدُ اش 

   ِ کهبّؽ   ٍ هثجتی ثس هكسف خهَزاک، افهصایؽ ٍشى زٍشاًه

. ثب تَخِ ثِ ًتبیح ایي تحقیه ،  گراؾت آًْب غي اش ؾیسگیسی

یًَدِ خؿ) هسغَة ثبید ثِ ّوساُ کٌػبًتسُ ؾهسٍع  

ّبی اختیبز گَغبلِ کٌٌدُ دز ّفتِ اٍآ ث د اش تَلد دز

 ؾیسی قساز گیسد.
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