
 
 

 

 1395 تْـار، 110 ضوارُ

هاي توليد سازي مصرف سوخت بر شاخصاثرات طرح بهينه

 غربيهاي گوشتي استان آذربايجانمرغداري

 چكيذُ       

ّای گَضتی استاى ّای تَليذ در هرغذاریتر ضاخع سازی هػرف سَختتحميك حاضر تِ هٌظَر تررسی اثرات طرح تْيٌِ

ّای ٍاحذ هرغذاری گَضتی تِ غَرت تػادفی در چْار تلَن ضاهل ضْرستاى 36غرتی اًجام گرفت. تعذاد آررتایجاى

 80 تا 50) 2درغذ(، تيوار  80)تاالی  1سازی، تيوار دش ٍ تَکاى ٍ سِ تيوار ضاهل سِ سطح تْيٌِهْاتاد، هياًذٍآب، ضاّيي

ای ّای هَرد ًياز تِ طریك پرسطٌاهِتٌذی ٍ دادٍُاحذ هرغذاری در ّر تلَن تمسين 9درغذ( ٍ  50)زیر 3درغذ( ٍ تيوار 

داری تر ٍزى زًذُ، سازی اثرات هعٌیّای کاهل تػادفی آًاليس ضذًذ. اجرای طرح تْيٌِآٍری ٍ در لالة طرح تلَنجوع

داری تر همذار ( در حالی کِ اثرات هعٌیP<01/0ٍ ضاخع تَليذ داضت) ضریة تثذیل خَران، طَل دٍرُ پرٍرش

داری تر کاّص هػرف ّای آزهایطی، اثرات هعٌی(. تعالٍُ اجرای ایي طرح در تيي گرٍُ<05/0Pخَران هػرفی ًذاضت)

یذ کِ تا هطاّذُ گرد 1درغذ در تيوار  8/23(. تيطتریي کاّص سَخت هػرفی تِ هيساى P<01/0سَخت ٍ ترق داضت)

درغذ ًيس هرتَط تِ ایي تيوار آزهایطی  5/14دار داضت ٍ تيطتریي هيساى کاّص هػرف ترق تا تفاٍت هعٌی 2ٍ  1ّای تيوار

داری تر تْثَد ضریة تثذیل خَران تيي آزهایطی سازی هػرف سَخت اثرات هعٌیتَد. اجرای طرح تْيٌِ

سازی سَخت کِ اجرای طرح تْيٌِتَد. ًتيجِ ًْایی ایي 1تعلك تِ گرٍُ ه 98/1(. تِ طَری کِ تْتریي آى تا P<01/0داضت)

غرتی ّای گَضتی استاى آررتایجاىّای تَليذ ٍ کاّص هػرف سَخت ٍ ترق در هرغذاریاثرات هثثتی تر تْثَد ضاخع

 دارد.
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 همذهِ      

 ٍ زوب سَليد هلاعَ يگسد زوٌب دز دًُْب يه اىعٌَ ثِ ضيًسا

 ثس زوؿَ ٍزشيوؿب ثخؽ سَليد دز سَػْي لبثل سأطيس ،غسهبيِ

 دًُْب سطيهاغشسا ّويزا ثِ سَػِ ثب ،يياثٌبثس ٍ ازدهيگر يػب

ًِ زايب فحر غيبغز ايػسا زرقَ دز دهيؾَ دديؿٌْب ضيًسا

 ،ثخؽ ييا سَليد وبّؽ اش هوبًعز زهٌظَ ثِ ٍزشيوؿب ضيًسا

 سَػِ زدهَ ضيًسا ٍزيُ ثْس يؽافصا ػْز دز شمال ّبي غزغيب

. (1392.، يَغفي ٍ ّوىبزاى، 1391د)ديسٍش ٍ ّوىبزاى، گيس ازلس

 ػْز وبفي رسػْيال خزدادس ثِ اىهيسَ ّب غزغيب ييا ػولِ اش

 سَليد ايثس فونهكس ٍ ديؿسفشِسس رالآهبؾيي اش دُغشفبا

 ضيسىٌَلَ دثْجَ آة، ّبيُ چب دىوس ثسلي ٍزشي،وؿب رهحكَال

شادُ ٍ    اعظن)دوس زُؾبا ّب ٍدازيگب ٍ گلخبًِ ٍ  ازيهسغد گسهبيؿي

 ّبي ثخؽ دز خبم ًفز ثؿىِ ّب هيليَى غبالًِ (.1390ّوىبزاى، 

 حبلي دز ايي ٍ ؾَد هي هكسف اًسضي سَليد ػْز وؿَز، هخشلف

 ؾدر سب اغز ؾدُ غجت وؿَز سَليد    فسغَدُ غبخشبز وِ اغز

 ػْبًي ّبي اغشبًدازد اش ثيؿشس ثػيبز ايساى دز اًسضي هكسف

.، زضبيي ٍ 1390.، هحودي ٍ الوبغي، 1387اثَالمبغوي، )ثبؾد

 دز گبش ًفز ثس اغبظ گصازؾي، هكسف (.1391ّوىبزاى، 

 ػْبًي هيبًگيي ثساثس 5 ٍ ازٍدب ثساثس 10 وؿَز هسغدازي ٍاحدّبي

 گسفشِ اًؼبم ازشيبثي ٍ سحميك (.1387داًػفبلِ ٍ ؾسيف، )ثبؾد هي

 وبزگيسي ثِ ثب دّد هي ًؿبى ًوًَِ، ّبي هسغدازي زٍي ثس

 وبزّبييزاُ ٍ غبشي آگبُ ّبي ثسًبهِ اػساي ٍ سؿَيمي ّبي غيبغز

 هكسف ون ّبي الهخ اش اغشفبدُ هكسف ٍ يب هديسيز ّوچَى

 هسغدازي ٍاحد 17000 حدٍد دسٍزؾي ّبي غبلي زٍؾٌبيي ثساي

 احداص هيصاى ثِ سَاى يه هيليبزد ليشس گبشٍئيل يب ثِ هي وؿَز،

 ػَيي دز هكسف اًسضي قسفِ هگبٍاسي 1000 ًيسٍگبُ يه

غبشي غَخز    دز خكَـ ثْيٌِ (.1390اثسيؿوي ٍ ّوىبزاى، )وسد
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The present research was conducted to investigate the effects of fuel consumption optimization on 

production index of west azarbijan province broiler farms. 36 broiler farms rondomley have been 

chosen in Boukan, Mahabad, Shahindej and Miandoab Cities as four blocks, with three levels of 

energy optimization including: Group 1 (more than 80%), Group 2 (60%) and Group 3 (less than 

50%). Visiting the farms and filling in the questionnaires the data has been collected as a random 

complete block and has been analyzed. Fuel consumption optimization had a meaningful effect on 

the body weight, feed conversion ratio, breeding duration and production index (P<0.01) but there is 

not a significance differences in the amount of daily feed intake (P>0.05). Moreover, this plan has 

among the studding three groups; there is a significance difference in reduction of the rate of fuel 

consuming. The most amount of thrift is for the first group which is about 23.8%. There has been a 

meaningful differences indicated in abating the electricity using. Te most amount of thrift is related 

to group 1 hat is about 14.5%. There is also a significant difference in improving the feed conversion 

ratio along with the execution of optimization plan among groups. It is around 1.98 in group 1 And 

the production index in group 1 has a meaningful differences with groups 2 and 3 (P<0.01). The 

overall results showed that fuel consumption optimazing plan has positive effects on production 

index and reducing of fuel and electelicity consumption in broiler farms of west Azarbijan Province. 
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ّبي اخيس سحميمبر ػبلجي قَزر  ّبي وؿَز دز غبل دز هسغدازي

 ثسزغي هَضَع ثب خَد سحميك گسفشِ اغز. گسٍّي اش هحمميي دز

 اغشفبدُ اش ثب هسغدازي يٍاحدّب دز اًسضي هكسف غبشي ثْيٌِ

دسٍزؼ، گصازؼ ًوَدًد وِ ثب سكفيِ  غبلي خسٍػي َّاي  سكفيِ

 50سب  30سَاى حدٍد    هي  ٍ اغشفبدُ هؼدد اش َّاي خسٍػي غبلي

ػَيي وسد)عظين ٍ ّوىبزاى،    غَخز قسفِ هكسف دزقد دز

(. ثس اغبظ گصازؼ ديگسي ثب اغشفبدُ اش ّيشسّبي ػشي ٍ يب 1389

ّبي هسغدازي  دزقد دز غبلي 80ثب زاًدهبى ثبالي ّبي  گسهبسبة

دزقد دز هكسف غَخز  40سب  30ثِ ػبي ّيشسّبي هعوَل 

ثٌدي ثْيٌِ    (. عبيك1390ؾَد)اثسيؿوي ٍ ّوىبزاى،    ػَيي هي   قسفِ

وبزّب دز ػْز وبّؽ هكسف غبلي هسغدازي اش هْوشسيي زاُ

 Heidari et)ٍزي اش اًسضي ثيبى ؾدُ اغز    غَخز ٍ ثْجَد ثْسُ

al., 2011; Najafi et al., 2012; Rajaniemi et al., 

ّب ثب اغشفبدُ اش    . ثس اغبظ گصازؼ ديگسي دز هسغدازي(2012

خَزي، الىشسٍهَسَز ثب زاًدهبى ثبال ثساي َّاوؽ، غيػشن داى

ثٌدي غبلي    دزقد ٍ ثب عبيك 8آغيبة ٍ هخلَط وي، ثِ هيصاى 

ؾَد)ًوبشي،    َيي هيػ   دزقد دز هكسف ثسق قسفِ 10حدٍد 

 اغز. ثَدُ سأطيسگراز سَليد ؾبخف ثس ًَزي  ثسًبهِ ًَع(. 1387

 هداٍم ًَزي  ثسًبهِ اش ثيؿشس هشٌبٍة ًَزي  ثسًبهِ دز سَليد ؾبخف

 وِ ّبيي ػَػِ (.1386ثبؾد)ؾسيعشودازي ٍ همدهيبى،  هي

 دازاي وسدًد، سؼسثِ زا هشٌبٍة ًَزي  ثسًبهِ ٍ غرايي هحدٍديز

 .(1388شادُ،  ثَدًد)عبؾسي ٍ وسين ثيؿشسي سَليد وبزآيي ؾبخف

 ضسيت ٍ زؾد ثس هحيغي دهبي سأطيس ديساهَى ؾدُ اًؼبم ثسزغي دز

 زٍشگي 21 غي دز گَؾشي ّبي زٍي ػَػِ ثس خَزان سجديل

 سجديل ضسيت ٍ زؾد ثس سأطيسيهحيظ دهبي وِ ؾد هؿخف

 داز هعٌي سأطيس گسهب ّفشگي،غِ غي اش ثعد اهب ًداؾز خَزان

 Czarick).داؾزخَزان سجديل ضسيت ٍ ٍشى افصايؽ ثس هٌفي

et al., 2000)   ِثس اغبظ هغبلعبر هشعدد، اغشفبدُ اش سَْي

هٌبغت اطسار هظجشي ثس غالهشي، عولىسد ٍ ثبشدُ الشكبدي 

 ّبي گَؾشي داؾشِ اغز)Simmons et al.,;2003 ػَػِ

شادُ،    .، عبؾسي ٍ وسين1387.، داًػفبلِ ٍ ؾسيف، 1380غلگي، 

(. هغبلعبر اًؼبم ؾدُ دز خكَـ هَلعيز َّادُ ًػجز ثِ 1388

دازي داؾز  َّاوؽ زٍي ضسيت سجديل غرايي خَزان اطس هعٌي

دز حبلشي وِ َّاوؽ ٍ َّادُ زٍثسٍي ّن لساز داؾشٌد، ضسيت 

ادُ ٍ َّاوؽ زٍثسٍي سجديل خَزان ثيؿشس ثَد ٍ دز حبلشي وِ َّ

ّن لساز ًداؾشٌد، ضسيت سجديل غرايي خَزان ووشس يب ثِ عجبزسي 

  سس ثَد (Dozier, 2006). هٌبغت

ػب وِ ثيؿشسيي سحميمبر قَزر گسفشِ دز شهيٌِ هديسيز اش آى

 اش اغشفبدُ هكسف اًسضي دز ٍاحدّبي دسٍزؼ عيَز هسثَط ثِ

 سؼْيصار ٍ لحهكب ثب ّبي غبلي غبخز يب ٍ هكسف ون ّيشسّبي

 خكَـ دز حبلي وِ دز اغز ثَدُ دبييي حسازسي اسالف دازاي

 ٍ عولىسد ثس اًسضي ٍ غَخز هكسف غبشي   ثْيٌِ اطسار ثسزغي

 ًگسفشِ قَزر سحميمي گَؾشي ّبي   هسغدازي سَليد ؾبخف

 هشغيسّبي اش يه ّس گيسي اًداشُ ضوي سحميك ايي دز اغز، لرا

 هكسف غبشي   ثْيٌِ عسح اػساي اش ثعد ٍ لجل دز  ثسزغي هَزد

 هَزد ًيص سَليد ؾبخف ثس عسح اػساي اطسار اًسضي، ٍ غَخز

 . گيسد هي لساز ثسزغي
 

 ّا هَاد ٍ رٍش    
اي ٍ ثب اغشفبدُ اش اعالعبر    سحميك حبضس ثِ قَزر دسغؿٌبهِ

هَػَد دز ثخؽ اهَز دام غبشهبى ػْبد وؿبٍزشي اغشبى 

غبشي غَخز قَزر گسفز.    غسثي ٍ ًيص ؾسوز ثْيٌِ آذزثبيؼبى

ّبي وبهل سكبدفي ثب چْبز ثلَن  دطٍّؽ دز لبلت عسح ثلَن

 80سب  50دزقد،  80غبشي ثبالي    سيوبز )ثْيٌِ 3ّب(،  )ؾْسغشبى

هؿبّدُ دز ّس ثلَن  9دزقد( ٍ ثب سعداد  50دزقد ٍ شيس 

غبشي    ّب وِ عسح ثْيٌِ ّبي گَؾشي ّس يه اش  ؾْسغشبى )هسغدازي

 گَؾشي هسغدازي ٍاحد 36 ثَدًد( ٍ دز ول سعداد زا اػسا وسدُ

 هْبثبد، هيبًدٍآة، ّبي ؾْسغشبى ؾبهل غسثي آذزثبيؼبى اغشبى

 ايؼبد ٍ داز يبزاًِ سػْيالر دزيبفز ثب وِ ثَدًد دض ؾبّيي ٍ ثَوبى

 ٍ غمف ٍ ديَاز وبزي عبيك ؾبهل ّب غبلي غبخشبز دز سغييسار

 سؼْيصار ثِ وبزگيسي ٍ( ّب َّاوؽ ٍ دٌؼسُ)سَْيِ غيػشن اقالح

 ثِ ًػجز خَزيآة ٍ خَزيداى ٍ گسهبيؿي غيػشن ػولِ اش ًَيي

اًد، اًؼبم  ًوَدُ الدام غَخز هكسف غبشي ثْيٌِ عسح اػساي

ّبي هَػَد دز خكَـ    گسفز. ثساي اًؼبم سحميك، دادُ

غبشي ٍاحدّبي هسغدازي اغشبى ٍ ًيص هعيبزّبي    دزقدّبي ثْيٌِ
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غبشهبى ػْبد وؿبٍزشي اخر گسديدًد عولىسدي گصازؼ ؾدُ اش 

 اػساي ػسيبى دز وِايي ثِ سَػِ ثب گَؾشي هسغدازي ٍ ٍاحدّبي

 دسٍزؼ ّبي غبلي دز زا غبخشبزي سغييسار هشفبٍر دزػبر عسح

 80 ثبالي( 1) وِ گسٍُ 3 ثِ آهبزي ػبهعِ لرا اثشدا اًد، دادُ اًؼبم

 دبزاهشسّبي دزقد 50 شيس( 3) ٍ دزقد 80سب  50( 2) ٍ دزقد

(، سمػين ٍ 1اًد)ػدٍل  ًوَدُ ديبدُ زا غبشي ثْيٌِ عسح دز ًظس هَزد

 هشغيسّبي ثس هخشلف دزػبر دز ؾدُ اًؼبم سغييسار اطسار غذع

 ٍشى هيبًگيي افصايؽ خَزان، سجديل ضسيت: ؾبهل ثسزغي هَزد

 هيصاى هبًدگبزي، دزقد ٍ سلفبر دزقد دسٍزؼ،  دٍزُ عَل شًدُ،

 اػساي اش ثعد ٍ لجل سَليد دز ؾبخف ٍ اًسضي ٍ غَخز هكسف

 هَزد ازشيبثي لساز گسفشٌد. عسح
 

ّای هَرد ًظر در    درغذ پيطرفت فيسیكی ضاخع -1جذٍل 

 سازی طرح تْيٌِ

 دزقد ؾسح

 20 اقالح َّادُ ٍ َّاوؽ  

 10 اسَهبغيَى سَْيِ

 20 اقالح غيػشن گسهبيؽ

 15 وبزي غمف ٍ ديَاز عبيك

 10 خَزيخَزي ٍ داىاقالح غيػشن آة

 15 اقالح غيػشن زٍؾٌبيي

 10 وٌٌدُ اقالح غيػشن خٌه

 گسفز. اًؼبم سكبدفي وبهل ثلَن عسح لبلت دز فَق آشهبيؽ

 SAS آهبزي افصاز ًسم اش اغشفبدُ ثب آهدُ ثِ دغز ّبي دادُ

 ّبي هيبًگيي همبيػِ ٍ گسفشِ لساز سحليل ٍ سؼصيِ هَزد (2005)

 tگيسي ؾدُ دز ايي عسح ثس اغبظ آشهَى  دبزاهشسّبي اًداشُ

 (  قَزر گسفز.1373شادُ ٍ همدم،    )ٍلي

 ًتایج    

ًشبيغ ثِ دغز آهدُ اش دبزاهشسّبي هَزد ثسزغي دز لجل ٍ ثعد اش 

دزع ؾدُ  2غبشي هكسف غَخز دز ػدٍل  اػساي عسح ثْيٌِ

 اغز. 

سلفبر لجل ٍ ثعد اش ثسزغي ًشبيغ ثِ دغز آهدُ اش آشهَى هيصاى 

غبشي ًمؽ  غبشي ًؿبى داد وِ اػساي عسح ثْيٌِ اػساي عسح ثْيٌِ

(. ًشبيغ P<01/0دازي دز وبّؽ هيصاى سلفبر داؾز) هؤطس ٍ هعٌي

ثِ دغز آهدُ حبوي اش ايي اغز وِ هيصاى هكسف داى دز دبيبى 

غبشي سحز سأطيس لساز  يه دٍزُ لجل ٍ ثعد اش اػساي عسح ثْيٌِ

(. اػساي عسح P>0/05داز ًجَد) لحبػ آهبزي هعٌي ًگسفز ٍ اش

شًدُ دز دبيبى دٍزُ زا سحز سأطيس لساز داد هيبًگيي ٍشى  ،غبشي ثْيٌِ

(. ثب اػساي عسح P<01/0داز ثَد) ٍ اش لحبػ آهبزي هعٌي

ّبي اقلي دز ثسزغي  غبشي، ضسيت سجديل غرايي وِ اش هؤلفِ ثْيٌِ

دازي ثْجَد  ٌيثبؾد، ثِ عَز هع ّب هي عولىسد هسغدازي

دازي ثب    (. عَل دٍزُ دسٍزؼ ثِ قَزر هعٌيP<01/0يبفز)

(. P<01/0غبشي هكسف غَخز وبّؽ يبفز)   اػساي عسح ثْيٌِ

غبشي اش عَاهل هؤطس ٍ سأطيسگراز ثس ؾبخف  اػساي عسح ثْيٌِ

غبشي ثس هيصاى ؾبخف  سَليد ثَد. ثِ عَزي وِ اػساي عسح ثْيٌِ

(. ًشبيغ P<01/0أطيسگراز ثَد)دزقد س 1سَليد دز غغح احشوبل 

غبشي،  حبوي اش ايي اغز وِ ثب اػساي عسح ثْيٌِ tػدٍل آشهَى 

دازي دز  دزقد هبًدگبزي لجل ٍ ثعد اش اػساي عسح اخشالف هعٌي

 (. P<01/0دزقد داؾز) 1غغح احشوبل 
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 (t-testارزیاتی پاراهترّای هَرد تررسی تا استفادُ از آزهَى هياًگيي دٍ ًوًَِ ) -2جذٍل 

 هشغيس

سفبٍر هيبًگيي 

لجل ٍ ثعد اش 

 اػساي عسح

دزػِ 

 آشادي

اًحساف 

 هعيبز

هيبًگيي 

خغبي 

 اغشبًدازد
|t| 

P-Value

01/0 α ;  

72/2 ** 61/15 38/0 31/2 35 - 00/6 )دزقد( هيصاى سلفبر دز دبيبى دٍزُ  

13/1 09/0 56/0 35 08/0 هيصاى هكسف داى دز دبيبى دٍزُ )ويلَگسم( ns 72/2  

72/2 ** 75/11 01/0 10/0 35 22/0 هيبًگيي ٍشى شًدُ دز دبيبى دٍزُ )ويلَگسم(  

55/12 01/0 07/0 35 - 10/0 هيصاى ضسيت سجديل غرايي دز دبيبى دٍزُ ** 72/2  

58/21 25/0 52/1 35 - 15/5 )زٍش( عَل دٍزُ دسٍزؼ  ** 72/2  

34/25 89/2 38/17 35 61/70 ؾبخف سَليد  ** 72/2  

93/15 38/0 28/2 35 01/6 دزقد هبًدگبزي  ** 72/2  

 

  سازی اجرای طرح تْيٌِ در هطالعِ هَرد غفات ٍاریاًس ًتایج تجسیِ

عسح   دغز آهدُ دز ثيي غِ گسٍُ اًؼبم دٌّدُ آٍزدُ ؾدُ اغز. عجك ًشبيغ ثِ 3ًشبيغ سؼصيِ ٍازيبًع قفبر عولىسدي هَزد هغبلعِ دز ػدٍل 

 (.0P</01دازي دز هيصاى وبّؽ غَخز، هيصاى وبّؽ ثسق، ضسيت سجديل غرايي ٍ ؾبخف سَليد ٍػَد داؾز) غبشي اخشالف هعٌي ثْيٌِ

سازی هرغذاری گَضتی غفات هَرد هطالعِ در تْيٌِ تجسیِ ٍاریاًس -3جذٍل 

هٌبثع 

 سغييس

 دزػِ

آشادي

هيبًگيي هسثعبر

وبّؽ 

هكسف 

غَخز 

)دزقد(

وبّؽ 

هكسف 

ثسق 

)دزقد(

سلفبر 

)دزقد(

هكسف 

داى 

 )ويلَگسم(

هيبًگيي 

ٍشى شًدُ 

 )ويلَگسم(

ضسيت 

سجديل 

 غرايي 

عَل دٍزُ 

 دسٍزؼ

 )زٍش(

دزقد  ؾبخف سَليد

 هبًدگبزي

ns  43/5  *86/0ns  02/0ns  01/0**80/12ns 82/712 ns  44/5 43/29*  85/69 *3ثلَن

02/83ns  05/4ns  60/0ns  01/0 **03/0ns  69/3** 89/2587ns 05/4** 58/62 **2سيوبز

ثس 

ّوىٌؽ 

× ثلَن 

سيوبز

6ns 10/19ns  76/14 *08/6ns  59/0ns  01/0 ns   01/0ns   58/5ns 65/764ns  08/6

خغبي 

آشهبيؿي 
2486/13  08/12  62/4  24/0  01/0  01/0  44/3  58/509  62/4  

ضسيت 

سغييسار 

)%(

45/17  17/29  70/26  47/8  49/3  92/4  90/3  70/24  33/2  

 ٍ ** ٍ *ns داز % ٍ غيسهعٌي1%، 5داز دز غغح احشوبل  ثِ سسسيت هعٌي 
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 ّای تَليذی سازی تر ضاخع   همایسِ ًتایج سطَح هختلف تْيٌِ

ّبي  غبشي هكسف غَخز ثس ؾبخف   اطسار دزػبر هخشلف ثْيٌِ

آٍزدُ ؾدُ اغز.  4ّبي گَؾشي دز ػدٍل  عولىسدي هسغدازي

ٍ  2، 1هيبًگيي عولىسد سيوبزّب ًؿبى داد وِ ثيي غِ گسٍُ   همبيػِ

ّب اًؼبم غبشي هكسف غَخز دز آى وِ دزػبر هخشلف ثْيٌِ 3

دازي دز هيصاى وبّؽ هكسف غَخز،  ؾدُ ثَد، اخشالف هعٌي

هكسف ثسق، ثْجَد ضسيت سجديل غرايي ٍ افصايؽ ؾبخف سَليد 

عسح   (. ثِ عَزي وِ ٍاحدّبي اػسا وٌٌدPُ<05/0ٍػَد داؾز)

دزقد ثيؿشسيي وبّؽ هكسف غَخز زا  80غبشي ثبالي  ثْيٌِ

 دزقدي دز هكسف غَخز ؾد، 08/23داؾشِ ٍ  هَػت وبّؽ 

 80سب  50غبشي    ليىي دز ايي خكَـ ثب ٍاحدّبئي وِ غغح ثْيٌِ

داز ًداؾشِ ٍ دز يه    ّب اػسا ؾدُ ثَد، سفبٍر هعٌيدزقدي دز آى

(. دز حبلي وِ ثب  گسٍّي وِ P>05/0گسٍُ آهبزي لساز داؾشٌد)

داز    ّب اًؼبم ؾدُ ثَد، اخشالف هعٌي%  دز آى50غبشي شيس  ثْيٌِ

دزقدي سٌْب هَػت وبّؽ  50غبشي شيس ِ (. ثْيPٌ<05/0داؾشٌد )

دزقدي دز هكسف غَخز ؾد. دز زاثغِ ثب وبّؽ  75/18

دزقدي هكسف غَخز، هَػت  80غبشي    هكسف ثسق، ثْيٌِ

دزقدي دز هكسف ثسق ؾد ٍ اش ايي ثبثز، ايي  50/14وبّؽ 

داؾز. دز خكَـ  3ٍ  2ّبي  دازي ثب گسٍُ   گسٍُ اخشالف هعٌي

ٍػَد  3ٍ  2ّبي  دازي ثيي گسٍُ   ٌيوبّؽ هكسف ثسق سفبٍر هع

دزقدي هَػت  80غبشي    (. اػساي عسح ثْيPٌِ>05/0ًداؾز)

داز ضسيت سجديل غرايي ٍ ؾبخف سَليد ًػجز ثِ دٍ    ثْجَد هعٌي

دز ايي خكَـ  3ٍ  2ّبي  گسٍُ ديگس گسديد دز حبلي وِ گسٍُ

 (. P>05/0داز ًداؾشٌد)   ثب ّن اخشالف هعٌي

بر، هيبًگيي ٍشى شًدُ، عَل دٍزُ دسٍزؼ ٍ دز زاثغِ ثب هيصاى سلف

ّبي آشهبيؿي  دازي ثيي گسٍُ   دزقد هبًدگبزي اخشالف هعٌي

 (.0P>/05هؿبّدُ ًگسديد)

 

 ّای گَضتی ّای عولكردی جَجِ سازی هػرف سَخت تر ضاخع   اثرات درجات هختلف تْيٌِ -4جذٍل 

 دازي ًدازًد. % اخشالف هعٌي 5دز يه حسف يىػبى ثبؾٌد، ثس اغبظ آشهَى داًىي دز غغح احشوبل ّبيي وِ حدالل  دز ّس غشَى هيبًگيي

 

سيوبزي سسويت

هيصاى وبّؽ 

هكسف غَخز 

 )دزقد(

هيصاى وبّؽ 

ثسق هكسف 

)دزقد(

هيصاى سلفبر 

)دزقد(
هيصاى ضسيت 

 سجديل غرايي
 دزقد هبًدگبزي ؾبخف سَليد

 a08/23 a50/14 a50/7 b98/1 a17/285 a49/92سيوبز اٍل 

 a16/22b58/10 a00/8 a06/2 b94/259 a00/92سيوبز دٍم 

 b75/18 b50/9 a66/8 a07/2 b54/259 a33/91سيوبز غَم 

93/0 خغبي اغشبًدازد  86/0  53/0  02/0  63/5  53/0  

SSR (0.05)

92/292/292/2 92/292/2 92/2داهٌِ دٍ

SSR (0.05)

 07/3 07/3 07/3 07/3 07/3 07/3 داهٌِ غِ

LSR )ٍ54/1 43/16 05/0 54/1 71/251/2 )داهٌِ د 

LSR )ِ62/1 28/17 06/0 62/1 85/264/2 )داهٌِ غ 
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 تحث    
غبشي غَخز، اقالحبر اغبغي    ػب وِ ثب اػساي عسح ثْيٌِاش آى

ّبئي ًظيس سَْيِ، زٍؾٌبيي ٍ خٌه وٌٌدُ قَزر  دز غيػشن

دسٍزؼ ثْجَد ٍ عَل آى وبّؽ ٍ دز ًشيؼِ  گيسد، لرا ؾسايظ   هي

دزقد سلفبر وبّؽ يبفشِ اغز. افصايؽ هيبًگيي ٍشى شًدُ ثب 

سَاًد ًبؾي اش ثْجَد ؾسايظ    غبشي اش عسفي هي   اػساي عسح ثْيٌِ

هحيغي دسٍزؼ ٍ اش عسف ديگس، اغشفبدُ ثْيٌِ اش خَزان هكسفي 

في يىػبى، ػب وِ ثب دزيبفز هيصاى خَزان هكسثَدُ ثبؾد. اش آى

غبشي ؾدُ افصايؽ ٍشى ثيؿشسي    ّبي ثْيٌِ ّبي دز غبلي   ػَػِ

اًد، لرا ضسيت سجديل غرايي ًيص ثْجَد يبفشِ اغز. ثْجَد    داؾشِ

ّبي سَْيِ،  سَاًد ًبؾي اش اقالح غيػشن   ضسيت سجديل غرايي هي

وبزي غمف ٍ ديَازّب ًيص ثبؾد، وِ ثب ايؼبد  خٌه وٌٌدُ ٍ عبيك

بغت، اش سلف ؾدى اًسضي دزيبفشي سَغظ ؾسايظ شيػشي هٌ

ّب ػلَگيسي ؾدُ ٍ هَاد هغري دزيبفشي قسف زؾد ٍ    ػَػِ

ػب وِ ثب اػساي عسح ثْيٌِ غبشي افصايؽ ثدى گسديدُ اغز. اش آى

ّب ثيؿشس ؾدُ اغز، لرا هَػت  غَخز افصايؽ ٍشى زٍشاًِ ػَػِ

ّب ثِ ٍشى وؿشبز شٍدسس اش هَعد ؾدُ ٍ هَػت    زغيدى ػَػِ

يدُ اغز وِ عَل دٍزُ دسٍزؼ وبّؽ يبثد. اش ػولِ هصايبي گسد

سَاى ثِ وبّؽ دزقد سلفبر، ثْجَد    وبّؽ عَل دٍزُ دسٍزؼ هي

ػَيي دز هكسف غَخز ٍ ثسق ٍ دز    ضسيت سجديل غرايي، قسفِ

زيصي اؾبزُ وسد. عَاهل هؤطس    ًْبيز افصايؽ سعداد دفعبر ػَػِ

گيي ٍشى شًدُ دبيبى دز ؾبخف سَليد ؾبهل دزقد هبًدگبزي، هيبً

ثبؾٌد شيسا ثب    دٍزُ، ضسيت سجديل غرايي ٍ عَل دٍزُ دسٍزؼ هي

غبشي، سوبهي ايي هَازد ثْجَد يبفشِ اغز ٍ    اػساي عسح ثْيٌِ

ؾبخف سَليد ثْشسي زا هَػت گسديدُ اغز. دزقد هبًدگبزي 

زاثغِ هػشميوي ثب دزقد سلفبر دازد، وبّؽ سلفبر ًبؾي اش 

ؾي هَػت افصايؽ دزقد هبًدگبزي ؾدُ اقالح ٍاحدّبي دسٍز

غبشي هكسف غَخز    دغز آهدُ اش عسح ثْيٌِاغز. ًشبيغ ثِ

ثبؾد ثِ عَزي وِ ثس اغبظ گصازؼ    ّبي لجلي هي هغبثك گصازؼ

(، اغشفبدُ اش ثسًبهِ هحدٍديز 1386ؾسيعشودازي ٍ ّوىبزاى)

غرايي هَػت ثْجَد اغشفبدُ اش هَاد هغري ػيسُ ٍ ثْجَد ضسيت 

وبزي  (، عبيك1387غرايي ؾدُ اغز. ًوبشي ٍ ّوىبزاى)سجديل 

ديَازّب زا عبهل هؤطس دز ثْجَد اغشفبدُ اش اًسضي ٍ ثْجَد ضسيت 

اًد. ثس اغبظ گصازؼ اثسيؿوي ٍ    سجديل غرايي گصازؼ ًوَدُ

ّبي هسغدازي  (، اقالح دز غيػشن گسهبدّي غبلي1390ّوىبزاى)

ثبؾد. دز غبيس  يهْوشسيي عبهل دز ثْجَد اغشفبدُ اش غَخز ه

قفبر هبًٌد هيصاى سلفبر، هيصاى هكسف داى، هيبًگيي ٍشى شًدُ، 

دازي ثيي غِ  عَل دٍزُ دسٍزؼ ٍ دزقد هبًدگبزي اخشالف هعٌي

(. اقالحبسي وِ ثب P>05/0ثٌدي ؾدُ ٍػَد ًداؾز) گسٍُ دغشِ

وبزي غمف ٍ ديَازّب،    غبشي دز شهيٌِ عبيك   اػساي عسح ثْيٌِ

ّب    خَزيّب ٍ داى خَزيخٌه وٌٌدُ، آة ّبي سَْيِ، غيػشن

ّبي  قَزر گسفشِ هَػت گسديدُ سب دز هكسف اًسضي دز لػوز

ػَيي ثِ عول آيد وِ    هسثَط ثِ هكسف غَخز ٍ ثسق قسفِ

( ٍ  اثسيؿوي ٍ 1386ّبي ؾسيعشودازي ٍ ّوىبزاى) هغبثك گصازؼ

 ثبؾد. ( هي1390ّوىبزاى)

سَاى اظْبز داؾز وِ اػساي عسح    ثب سَػِ ثِ ًشبيغ حبقلِ هي

ّبي گَؾشي اغشبى    غبشي هكسف غَخز دز هسغدازي   ثْيٌِ

ػَيي دز هكسف اًسضي ٍ  غسثي اطسار هظجشي ثس قسفِ آذزثبيؼبى

ّبي سَليد داؾشِ وِ ايي ثْجَدي دز دزػبر ثبالي  ثْجَد ؾبخف

دز وليِ هصازع هسغدازي  غبشي ثيؿشس ثَدُ ٍ اًؼبم وبهل آى   ثْيٌِ

غبشي دازًد، ػْز ثْجَد وبزآيي ٍ قسفِ ػَيي    وِ ًيبش ثِ ثْيٌِ

غبشي    گسدد. دز اطس اػساي عسح ثْيٌِ   دز اًسضي هكسفي سَقيِ هي

ثِ سسسيت دز  5/9، 58/10، 5/14وبّؽ هكسف ثسق ثِ هيصاى 

سَاًد دز اطس سعَيض  هؿبّدُ ؾد وِ هي 3ٍ  2، 1ّبي  گسٍُ

لديوي ٍ فسغَدُ، اقالح غيػشن زٍؾٌبيي ٍ اغشفبدُ  ّبي َّاوؽ

( گصازؼ 1387ثبؾد. ًوبشي ٍ ّوىبزاى)هكسف    ّبي ون اش الهخ

دادًد وِ دز قَزر اغشفبدُ اش الىشسٍهَسَز ثب زاًدهبى ثبال، ثساي 

سَاى حدٍد  وي هي خَزي، آغيبة ٍ هخلَطَّاوؽ، غيػشن داى

ز وسدًد ػَيي وسد ٍ اظْب دزقد دز هكسف ثسق قسفِ 8

ػَيي وبزوسد َّاوؽ دز  وبزي عالٍُ ثس سأطيس دز قسفِ عبيك

عولىسد الىشسٍهَسَزّبي وَلس دز فكل سبثػشبى ٍ ّوچٌيي وبّؽ 

ّبي غَخز هكسفي دز فكل شهػشبى سأطيس ثػيبزي دازد ثِ  ّصيٌِ

 10وبزي حدالل  ػَيي حبقل اش عبيك عَزي وِ هيصاى قسفِ
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لي هسغدازي، اش ٍزٍدي ٍ دزقد خَاّد ثَد. اگس دز َّاوؽ غب

ّبي َّا وِ ليفي ؾىل ثَدُ ٍ ػسيبى  ّبي ّدايز وٌٌدُ خسٍػي

وٌٌد اغشفبدُ  َّا زا دز ػْز دلخَاُ ٍ ثب ووشسيي افز ّدايز هي

دزقد  40الي  30ّب ثِ هيصاى گسدد، هيصاى زاًدهبى َّادّي آى

دزقد هكسف ثسق يه  70ػب وِ حدٍد يبثد. اش آى افصايؽ هي

ّبي دسٍزؼ اغز، لرا  سثَط ثِ زٍؾٌبيي ٍ سَْيِ غبليهسغدازي ه

سٌظين شهبى اغشساحز ٍ خبهَؾي ثب شهبى اٍع ديه هكسف ثسق 

ػَيي شيبدي ثساي يه هسغدازي ايؼبد ًوبيد.  سَاًد قسفِ هي

سويصوبزي ٍ غسٍيع ثِ هَلع سؼْيصار غبلي عالٍُ ثس افصايؽ 

سضي ّب، ثبعض وبّؽ هكسف اًزاًدهبى وبزي ٍ عَل عوس آى

ّبي خَدوبز ٍ لبثليز  ؾَد. دز قَزر اغشفبدُ اش غيػشن هي

گيسي هيصاى  سَاى ثب اًداشُ زيصي زٍؾٌبيي ٍ سَْيِ هي ثسًبهِ

زيصي  زٍؾٌبيي، دزػِ حسازر ٍ غبيس اعالعبر هَزد ًيبش، ثسًبهِ

الشم ثساي سٌظين زٍؾٌبيي ٍ سَْيِ داخل غبلي زا اًؼبم داد. ثب 

سغييسار هظجز شيبدي دز   غبشي،   دزقدي عسح ثْيٌِ 80اػساي 

وبزي ٍ ... قَزر    ّبي سَْيِ، خٌه وٌٌدُ، عبيك خكَـ غيػشن

ػَيي ثيؿشس دز هكبزف اًسضي، ثْجَد    گسفشِ ٍ لرا هَػت قسفِ

ؾسايظ دسٍزؼ ٍ دز ًشيؼِ، اقالح ضسيت سجديل خَزان ٍ 

افصايؽ ؾبخف سَليد ؾدُ اغز وِ هغبثك گصازؼ عظين ٍ 

ّب، سكفيِ ٍ اغشفبدُ ثبؾد. ثس اغبظ گصازؼ آى   ( هي1389ّوىبزاى)

 30ػَيي    هؼدد اش َّاي خسٍػي اش غبلي هسغدازي، هَػت قسفِ

گسدد. ثس اغبظ گصازؼ    دزقدي دز هكسف غَخز هي 50سب 

(، زاثغِ هظجشي ثيي غسعز ػسيبى َّا 1391ؾبّػًَد ٍ ّوىبزاى)

بيمي دز غبلي ٍ ؾبخف سَليد ٍػَد دازد. اغشفبدُ اش ديَازّبي ع

ّب     دزقدي دز هكسف غَخز هسغدازي 40ػَيي    هَػت قسفِ

اغشبًدازد غبشي سؼْيصار ٍ  (Dozier et al., 2006). گسدد   هي

سَاًد ايفب وٌد. اٍالً    ٍزي اش اًسضي هي   سأغيػبر ًمؽ هْوي دز ثْسُ

گًَِ هبًعي ثس  اگس غبلي وبهالً يىٌَاخز ثبؾد دز ايي قَزر ّيچ

م سَليد ؾدُ اش ّيشسّب ٍػَد ًدازد ٍ ايي غس زاُ گػشسؼ َّاي گس

وبزآيي خَد ثِ غبلي حسازر   سَاًٌد ثب ثبالسسيي دزػِ ٍغبيل هي

وِ غبلي اغشبًدازد ثب سَػِ ثِ ؾسايظ ثْداؾشي ٍ ثدٌّد. دٍم ايي

دّد وِ ثب وٌد، ايي اهىبى زا هي هحيظ هٌبغجي وِ ايؼبد هي

عالٍُ ثس خَزي، خَزي ٍ داىغبشي سؼْيصاسي هظل آة ًَيي

ًػجز ثِ افصايؽ سعداد دٍزُ     ثشَاىافصايؽ سساون دز ٍاحد غغح، 

ّب الدام وسد وِ اش ايي  زيصي دز غبل ًيص دز ايي گًَِ غبلي ػَػِ

ػَيي هكسف غَخز هٌؼس خَاّد ؾد. غَهيي  هٌظس ًيص ثِ قسفِ

ّب ٍ سؼْيصار ًَيي وِ  ًىشِ ايي اغز وِ ثِ دًجبل اغشفبدُ اش غبلي

س دز وؿَزّبي ديؿسفشِ وبزثسد دازًد، ديگس دليلي دز حبل حبض

هكسف غَخز دز   ٍػَد ًخَاّد داؾز وِ هيبًگيي غساًِ

ّبي ػْبًي داؾشِ ثبؾد.  گيسي ثب ؾبخف ّب، سفبٍر چؿن هسغدازي

دغز آهدُ دز سحميك حبضس، ثعد اش اػساي عسح ثس اغبظ ًشبيغ ثِ   

سؼْيصار ًَيي،  ّب ٍ ثِ وبزگيسي غبشي ٍ سغييس غبخشبز غبلي ثْيٌِ

سَاًد ثِ داليل ثْجَد ؾسايظ  ضسيت سجديل غرايي ثْجَد يبفشِ وِ هي

هحيغي، سَْيِ هغلَة ٍ سأهيي َّاي وبفي ٍ دهبي هَزد ًيبش ثبؾد 

گسدد. ّوچٌيي، ثبال  وِ ثبعض اغشفبدُ ثْشس اش هَاد هغري ػيسُ هي

ثَدى ؾبخف سَليد ٍ دبييي ثَدى ضسيت سجديل خَزان ثِ دليل 

ّبي غرايي هشَاشى ٍ زعبيز اقَلي هديسيز  دُ اش ػيسُاغشفب

ثبؾد. دز  ّب هي سغريِ ٍ دسٍزؼ ثِ علز ثْجَد ؾسايظ شيػشي غبلي

زاثغِ ثب هيصاى سلفبر، خَزان هكسفي ٍ دزقد هبًدگبزي، ّس 

دزقدي اش لحبػ عددي هَػت ثْجَد  80غبشي    چٌد عسح ثْيٌِ

داز    الفبر هعٌيّب ؾدُ اغز، ليىي اش لحبػ آهبزي ايي اخشآى

ّبي ػْبًي دز ايي شهيٌِ ًؿبى  (. ؾبخف0P>/05ثبؾٌد)   ًوي

ّبي ػْبًي ًيبش ثِ اػساي  دٌّد وِ ثساي زغيدى ثِ هيبًگيي هي

ّبيي دز وؿَز اغز وِ هَػجبر وبّؽ هكسف غَخز زا  عسح

گًَِ وِ ذوس ؾد آى زا ثِ هكسف  دزقد فساّن آٍزد ٍ ّوبى 80سب 

ّبي ًؼفي ٍ  ٌد. ثسزغياغشبًدازد ػْبًي ًصديه و

دزقد اش ول  67( ًؿبى داد وِ غَخز هكسفي ثب 2012ّوىبزاى)

اًسضي ٍزٍدي هسغدازي زا ثِ خَد اخشكبـ دادُ اغز ٍ ثيؿشسيي 

سَاًد  ّب دازد. هكسف ثبالي غَخز هي   غْن اًسضي زا دز ًْبدُ

وبزي قحيح، اغشفبدُ اش ٍغبيل گسهبيؿي ٍ  ًبؾي اش عدم عبيك

شبًدازد ٍ دزغز وبز ًىسدى ايي ٍغبيل ٍ غسهبيؿي غيساغ

 سؼْيصار ثَدُ ثبؾد.  

سَاى اظْبز ًظس وسد وِ    دغز آهدُ هيثب سَػِ ثِ ًشبيغ ثِ

ّبي گَؾشي اطسار هظجشي    غبشي هكسف غَخز دز هسغدازي   ثْيٌِ
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ّبي سَليد داؾشِ ٍ ّس چمدز  ثس ثْجَد هكسف اًسضي ٍ ؾبخف

َدي ًيص ثيؿشس خَاّد ؾد. ثساي غبشي ثبال ثبؾد، ايي ثْج   غغح ثْيٌِ

ّبي  ثٌدي غبلي   ػَيي ثيؿشس ٍ افصايؽ وبزآيي، سَػِ ثِ عبيك   قسفِ

دسٍزؾي، سَغعِ غيػشن اسَهبغيَى ٍ وٌشسل اسَهبسيه اهَزار 

ّب، اغشفبدُ اش گبش عجيعي ثِ ػبي غَخز هبيع ٍ ثِ    هسغدازي

ّب    ّبي ًَيي زٍؾٌبيي ٍ سبزيىي دز دسٍزؼ ػَػِ   وبزگيسي ثسًبهِ

ّبي ون هكسف ٍ دسثبشدُ  ثِ هٌظَز  ٍ ًيص اغشفبدُ اش الهخ

 گسدد.   ػَيي دز هكسف ثسق ديؿٌْبد هي   قسفِ
 

 هٌاتع   

(. 1390اثسيؿوي، ح.، حػٌشبؼ، ظ. غ.، عجدلي، ق. ٍ قويوي، ظ. )

ثسزغي الشكبدي اهىبى ًَغبشي قٌعز هسغدازي وؿَز ثب 

هغبلعبر الشكبد   ًبهِ غبشي هكسف غَخز. فكل هحَزيز ثْيٌِ

. 155-179: 30ٍ اًسضي. 

(. ثسزغي اهىبى ًَغبشي قٌعز آػس دز ايساى 1387اثَالمبغوي، ع. )

ًبهِ وبزؾٌبغي  غبشي هكسف غَخز، دبيبى ثب هحَزيز ثْيٌِ

ازؾد، داًؿگبُ سْساى.

 (.1390خليليبى، ـ. ٍ هسسضَي، ظ. ا. )شادُ ؾَزوي، م.،    اعظن

د ضسيت اّويز اًسضي دز ثخؽ اًشخبة سبثع سَليد ٍ ثسآٍز

-229(: 76) 19وؿبٍزشي، هؼلِ الشكبد وؿبٍزشي ٍ سَغعِ. 

205. 

(. سحليل هػيس غبخشبز 1391ديسٍش، ز.، هسسضَي، ظ. ا. ٍ دسهِ، ش. )

، اًسضي ثسق  سغييسار ليوز ثخؽ وؿبٍزشي دع اش حرف يبزاًِ

دز قٌبيع ًفز ٍ اًسضي،  دٍهيي ّوبيؽ هلي هديسيز اًسضي

 .اًديؿبى اًسضي ويويب   ّنسْساى، 

، ا.فس،  آثبدي، ح.، دَزحػبثي، ق.، هَغَي، م. ع.، يعمَة خويع

ثسزغي علل ثبال ثَدى ضسيت (. 1386م. )ثبلسي، ُ. ٍ الْيبى،  لغف

سجديل غرايي دز هصازع گَؾشي دز اغشبى وسهبًؿبُ، دٍهيي 

علَم داهي ٍ آثصيبى وؿَز.  وٌگسُ

ٍضعيز هكسف غَخز ٍ  (.1387ز. ٍ ؾسيف، م. ) داًػفبلِ،

ػَيي اًسضي دز قٌعز هسغدازي وؿَز، ّبي قسفِ دشبًػيل

ؾبًصدّويي وٌفساًع غبالًِ هٌْدغي هىبًيه، وسهبى، داًؿىدُ 

. داًؿگبُ ؾْيد ثبٌّس ،فٌي هٌْدغي

. ثسزغي (1391زضبيي، ٍ.، ؾيسي، م. ٍ ثْجَدي، ظ. ر. )

ّب، غَهيي ّوبيؽ هلي سَْيِ ٍ  ّبي سَْيِ دز هسغدازي غيػشن

ثْداؾز قٌعشي، داًؿگبُ قٌعشي ؾسيف، داًؿىدُ هىبًيه. 

(. وبزآيي ٍاحدّبي گَؾشي دز اغشبى ّوداى، 1380غلگي، م )

ازؾد، داًؿگبُ آشاد اغالهي ٍاحد ازان.   ًبهِ وبزؾٌبغي   دبيبى

  (. ثسزغي زاثغ1391ِؾبّػًَد، م.، هَغَي، ظ. ى. ٍ هؿبيخي، ظ. )

ّبي گَؾشي دز  ػسيبى َّاي غبلي ٍ عولىسد ػَػِغسعز 

ٍاحدّبي هسغدازي گَؾشي، ًؿسيِ داهذصؾىي )دطٍّؽ ٍ 

. 60-65: 100غبشًدگي(. 

(. سأطيس هحدٍديز غرايي دز 1386ؾسيعشودازي، ف. ٍ همدهيبى، ا. )

ّبي  ًَزي )هشٌبٍة ؾجبًِ( زٍي عولىسد ػَػِ  غٌيي اٍليِ ثسًبهِ

(: 40) 11گَؾشي. هؼلِ علَم ٍ فٌَى وؿبٍزشي ٍ هٌبثع عجيعي. 

23-14. 

ٍزي عَاهل سَليد  ثْسُ  (. هحبغج1388ِشادُ، ي. )   عبؾسي، ا. ٍ وسين

غسثي. هؼلِ علَم داهي )ًؿسيِ  ّبي اغشبى آذزثبيؼبى دز هسغدازي

 .1-8: 86دطٍّؽ ٍ غبشًدگي(. 

غبشي  ثسزغي ثْيٌِ (.1389. ح.، عجدلي، ح. ز. ٍ ًبهٌي، ح. )عظين، ظ

هكسف اًسضي دز ٍاحدّبي هسغدازي ثب اغشفبدُ اش سكفيِ َّاي 

اًسضي،  هكسف غبشي ثْيٌِ وٌفساًعخسٍػي غبلي دسٍزؼ،

 .سْساى، هَغػِ ّوبيؽ قٌعز

غبشي هكسف  ثْيٌِ (.1390م. )، الوبغي، . ٍ هحودي آيالز، ظ

الوللي  اٍليي وٌفساًع ثيي .دز قٌعز هسغدازي وؿَزگبش  ًفز

زٍيىسدّبي ًَيي دز ًگْداؾز اًسضي، سْساى، داًؿگبُ قٌعشي 

 .اهيسوجيس

غبشي هكسف اًسضي دز قٌبيع  (. سأطيس ثْي1387ًٌِوبشي، ح. )

 . 27-36: 108هسغدازي. هؼلِ الشكبد اًسضي. 

. 1دز وؿبٍزشي ّبي آشهبيؿي  (. عسح1373شادُ، م ٍ همدم، م.  )   ٍلي

 .25-100چبح اٍل. اًشؿبزار ديؿشبش علن. قفحِ 

(. ًمؽ دبزاهشسّبي 1392دَز، ن. )   يَغفي، ز.، يعمَثي، ع. ا. ٍ لسثبى

 ّبي گَؾشي، هديسيشي ثس زٍي ضسيت سجديل خَزان گلِ

دبيداز وؿبٍزشي ٍ هحيظ شيػز   دٍهيي ّوبيؽ هلي سَغعِ

 .ّوداى ،اًديؿبى هحيظ شيػز فسدا ؾسوز ّنلن، غب
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