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 یلاستان اردب يپرورش دهنده جوجه گوشت يواحدها يريتيارزيابي شاخصهاي مد

 چكيذٌ       
 ياحذ 71 دس پشسطىبمٍ ليتكم اص لياسدث استبنی گًضت جًجٍ دَىذٌ پشيسشی ياحذَب دسی تیشیمذ یَبضبخعی بثیاسصی ثشا

 اوتسبة سيش ثٍی تػبدف ضذٌی ثىذطجقٍی شيگومًوٍ ثب مزکًسی ياحذَب اوتخبة. ذیگشد استفبدٌ فعبلی گًضتجًجٍ پشيسش

. َستىذ داسا سای گًضت جًجٍ پشيسش ياحذَبی هیکمتش ي هیطتشيث تشتيت ثٍ سًاسلٍيث ي لياسدث َبیضُشستبن. ضذ اوجبم متىبست

یی وُب يصن ،08/243 ذيتًلیی کبسآ ضبخع ،17/2یی غزا لیتجذ تیضش سيص، 20/49 مزکًسی ياحذَب دس پشيسش مذت هيبوگيم

 ثٍیی غزای َبشٌيج اص مطبلعٍ مًسدی ياحذَب اص( دسغذ 2/55ی)ميو اص صيث. ثًد دسغذ 42/5 تلفبت هيبوگيم ي لًگشميک 72/2

 ٍيثق دسی آسد ي ايل َفتٍ دس( کشامجل غًست ثٍ ضذٌ خشد) پلت ضكل اص َبآن( دسغذ 60/27)سًم کی تیقش يی آسد ضكل

 مطبلعٍ مًسدی ياحذَب دس ذيتًلیی کبسآ ضبخع ي تلفبت دسغذ ثش خًساکی كیضيف ضكل اثشات. کىىذیم استفبدٌ پشيسش ديسٌ

 خبم، هيپشيتئ ثٍی اوشط وسجت ثبیی غزای َبشٌيج اص مطبلعٍ مًسدی گًضت جًجٍ پشيسشی ياحذَب دسغذ 75/32 وجًد، داسیمعى

 کمتش دسغذ 55/46 ي استبوذاسد اص طتشيث دسغذ 70/20 ،(308 -ساس یتجبس ٍیسً غبلجبً)پشيسش مًسد ٍیسً کتبثچٍ استبوذاسد مطبثق

 هيپشيتئ ثٍی اوشط وسجتی داسای َبشٌيج ثب ضذٌ ٍیتغز گشيٌ دس ذيتًلیی کبسآ ضبخع هیطتشيث. کىىذیم استفبدٌ استبوذاسد اص

 هيَمچى(. =0014/0p) ذیگشد مطبَذٌ کتبثچٍ استبوذاسد اص کمتشی داسا گشيٌ دس آن هیکمتش ي کتبثچٍ استبوذاسد مطبثق خبم

 ضبخع ثش یداسیمعى اثشات تلفبت دسغذ يیی غزا لیتجذ تیضش کطتبس، يصن پشيسش، ديسٌ طًلی شَبيمتغ کٍ وذداد وطبن جیوتب

 ٍیتغز تیشیمذ ثٍ تًجٍ یگًضت مشغ پشيسش دس مطلًة عملكشد ثٍ یبثيدست یثشا هیثىبثشا(. >0001/0p)داسوذ ذيتًلیی کبسآ

 .شديگ قشاس  تیايلً دس یستیثب
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مقذمٍ   
 حدن ٍ ػبلِ چٌذيي لذهت سغنػلي وـَس دس عيَس كٌؼت

 ثب صيبدی فبكلِ ػولىشد ًظش اص هتبػفبًِ ،ػشهبيِ ػظين
 اتالف ثِ هٌدش اهش ايي وِ داسد دًيب ؿذُ تؼشيف اػتبًذاسدّبی

 گضاسؿبتي ثشخ چٌذ ّشی هشغذاس كٌؼت دس. ؿَدهي ّبػشهبيِ
 اؿبسُ وـَس دسي خَساو هٌبثغ ووجَد ٍ خَسان ثَدىي ًبوبف ثِ

 ٍاحذّب ييا دسي خَساو هَاد هلشفی گشيد گضاسؿبت داسًذ،
 ،يولی شيگدِيًت دس ّشحبلثِ اهب. دٌّذيه ًـبى بصيً اص ؾيث سا

 دس َسيع پشٍسؽی ٍاحذّب تيشيهذ ثَدى ًبهٌبػت دسخلَف
 َاًبت،يح شيػب هبًٌذ َسيع شُيخ دس. داسد ٍخَد ًظش اتفبق شاىيا

 سای هغز هَاد بخبتياحت وِ ؿًَذ نيتٌظی ًحَ ثِ ذيثب ّبشُيخ
 بصيً اص ووتش بي ٍ ـتشيث ذيًجب هَاد ييا لحبػ، ييثذ. ٌذيًوب ييتأه

 ؿذُ اًدبم هغبلؼبت(. Karcher، 2009)ؿًَذ هلشف َسيع
 ٍاحذ 65ی سٍ ثش( 1387)ّوىبساى ٍی آثبد غيخو تَػظ

 جبتيتشو وِ داد ًـبى وشهبًـبُ اػتبى دس فؼبلي گَؿتی هشغذاس
 ييا دس خبم ييپشٍتئ ثِی اًشط ًؼجت ٍي هلشفی ّبشُيخيي بيويؿ

يي غزا ليتجذ تيضش هتَػظ ٍ ؼتيً اػتبًذاسد هغبثك ٍاحذّب
 اصي ًبؿ ييا وِ ثَدُ دسكذ 83/9 تلفبت ضاىيه ٍ 23/2 ثب ثشاثش
-يه هغبلؼِ تحتی هشغذاسی ٍاحذّب شاىيهذي فٌ داًؾ ػذم
 تيظشف اًتخبة( 1998)ّوىبساى Mayٍی ّبيثشسػ عجك. ثبؿذ

 ييًَی ّبیفٌبٍس ّوشاُ ثِي گَؿتی هشغذاس ػبلي هٌبػت اثؼبد ٍ
 دهب،ي )غيهح ظيؿشا دبديای ثشا ِيتَْ ٍي ـي،گشهبيـيػشهب

 ثِي بثيدػتی ثشا ّبیهشغذاس دس هٌبػت( سعَثت ٍي َّادّ
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For evaluating the broiler farm management indices at Ardabil province, were used of 

questionnaires filling method in 71 active raising broiler chicken farms. Selecting of mentioned 

units was done based on stratified random sampling method using proportional allocation 

technique. Higher and lower percentge of broiler farms located in cities of Ardabil and Bilesuar, 

respectively. The mean duration of broiler breeding, feed conversion ratio, productive efficiency 

index, final weight and mortality were 49.20 days, 2.17, 243.08, 2.72 kg and 5.42 percent, 

respectively. More than half of broiler farms (55.20%) in the current study were used of diets in 

mash form and more than third (27.60%) of them used of the mash and pellet (crumble form in 

first week of breeding period). Most broiler farms in this study were used of 3 to 4 diets during 

rearing addressing. The 32.75 percentage of broiler farms were used of diets with energy to 

crude protein ratio based on manual guide book standard(often Ross308), 20.72 percent of more 

than the standard and 46.55 percent of lower than standard. The highest production efficiency 

index was seen in the group that fed diets with standard energy to crude protein ratio and the 

lowest was observed in the group has a lower of energy to crude protein ratio (p=0.0014). 

During the period of production, slaughter weight, feed conversion ratio and mortality percent 

had significant effect on production efficiency index. Therefore, for achieving suitable 

performance in broiler chicken raising, pay attention to nutrition management should be first. 

Key words: Ardabil, Broiler Farms, Management Index. 
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 داى ؿىل. اػتی ضشٍسی اهش هغلَةيي غزا ليتجذ تيضش
ي گيث. داسدی بديص تياّوي گَؿتی ّبخَخِ ِيتغز دسي هلشف

 هختلف ػغَح ٍ شُيخ ًَع اثش( 1380)ّوىبساى ٍی ثٌذسآثبد
ی ّبخَخِ ػولىشدی سٍ ثشيي گشهب تٌؾ ظيؿشا دسي چشث

 تيضش ييتشهغلَة وِ گشفتٌذ دِيًت ٍ وشدًذي ثشسػ ساي گَؿت
-يه حبكلي چشث% 3 ثب ؿذُ پلتی ّبشُيخ دس ،ييغزا ليتجذ

 وِ داد ًـبى 1383 ّوىبساى، ٍ آگبُ مبتيتحم حيًتب ىييل. ؿَد
 پشٍسؽ دٍسُ ول دس غزايي تجذيل ضشيت ٍ ٍصى افضايؾ ًظش اص
 يآصهبيـ تيوبسّبی دس آسدی، ٍ ؿذُ پلت خَسان اص اػتفبدُ ثب

 ٌِيّض وِ خبآى اص. ًذاسد ٍخَد داسیهؼٌي آهبسی اختالف
 دسكذ  70 تب 60ي گَؿت هشؽ پشٍسؽ دٍسُ هي دس خَسان

 ثِ بصيً اص ؾيث ضيًي خَساو هَاد ٍ ثبؿذيه ذيتَلی ّبٌِيّض
 آى دِيدسًت ٍ ثَدُ ثبال شاىيا دس ذيتَل ٌِيّض لزا ذ،ٌسػيه هلشف

 شيػب ثب سلبثت اهىبى هَضَع ييا ٍ بثذييه وبّؾی ٍسثْشُ
 ٍيي خَ كشفِ لزا. اػت وشدُ ػلت شاىيا اص سا بيدًی وـَسّب
يي وبسآ ؾيافضا دسی هَثش ًمؾ تَاًذيه خَسان ٌِيثْ هلشف

ی ّبشُيخ نيتٌظ ليدل ييّو ثِ.  ثبؿذ داؿتِ هشؽ گَؿت ذيتَل
 ِيتْ هختلف،ي غيهح ظيؿشا ٍي ػٌ هشاحلی ثشا هتؼبدليي غزا

 ٍ خَساني ثْذاؿتی ًگْذاس ػبلن، ٍ هٌبػتي خَساو الالم

 اسوبى اص ٍ ِيتغز تيشيهذ فيٍظب اص ػبلي دس آى حيكح غيتَص
 دسيي غزا ليتجذ تيضش ثْجَد ٍ خَسان اتالف وبّؾي اكل

 ييچٌ ًـذى اًدبم ثِ ًظش ٍ اػتي گَؿتخَخِ پشٍسؽی ٍاحذّب
 ييا ل،ياسدث اػتبىي گَؿتخَخِ پشٍسؽی ٍاحذّب دسی اهغبلؼِ

 ،یذيتَل ثشػولىشد يتيشيهذ ػَاهل شيتأث يبثياسص ّذف ثب كيتحم
 پشٍسؽ ٍاحذّبی دس یاتغزيِ ٍ هذيشيتي هـىالت ؿٌبػبيي

 دس ػولىشد ثْجَدی ثشايي وبسّبساُ اسائِ ٍ گَؿتي خَخِ
 اخشا لياسدث اػتبى دسي گَؿتخَخِ  دٌّذُ پشٍسؽی ٍاحذّب

 .ذيگشد
 َبسيش ي مًاد    
ِ  پدشٍسؽ ی ٍاحدذّب  دس كيتحم ييا  ليد اسدث اػدتبى ي  گَؿدت  خَخد

 10 اص ،یوـَس وبتيتمؼ ييآخش عجك ل،ياسدث اػتبى. ذيگشد اًدبم
ِ ي ليتـدى  دّؼدتبى،  66 ٍؿْش 26 ثخؾ،29 ،ؿْشػتبى  .اػدت  بفتد
ی داساي گَؿدت ی هشغدذاس  ٍاحدذ  371 ،هَخدَد ی آهبسّدب  ثشاػبع

ِ  َىيليه 24ي اػو ذيتَل تيظشف ثبی ثشداس ثْشُ پشٍاًِ ِ  لغؼد -خَخد

 ٍاحذّب ييا دسكذ 96 وِ.داسد ٍخَد اػتبى ػغح دس دسػبلی ضيس
 ؿددذُ اًدددبمی ضيددسخَخددِ ضاىيدده 1393 ػددبل دس ٍ ثددَدُ فؼددبل

 هغبلؼِ هَسد یآهبس خبهؼِ هـخلبت. اػت ثَدُ لغؼِ 13352000
 اػت ؿذُ اسائِ 1خذٍل دس

. 

 

 1393 سبل دس لياسدث استبن ثشداسی ثُشٌ پشياوٍ داسای گًضتی جًجٍ پشيسش یياحذَب آمبس -1 جذيل
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ِ  اص ًيدبص  هدَسد  اعالػدبت  آٍسیخوغ ثشای لؼِهغب ايي دس  پشػـدٌبه

ِ  هغبلؼِ هَسد ٍاحذّبی اًتخبة. ؿذ اػتفبدُ ِ  سٍؽ ثد  گيدشی ًوًَد

 اًددبم  هتٌبػدت  اًتؼبة سٍؽ ثِ یاخَؿِ ؿذُثٌذی عجمِ تلبدفي

ِ  پدشٍسؽ ی ٍاحذّب دسكذ 20 اص سٍؽ ييا ثب. ؿذ ي گَؿدت  خَخد

 ٍاحدددذ، شّددد ثدددِی حضدددَس هشاخؼدددِ ثدددب ٍاحدددذ 71ي ؼٌدددي اػدددتبى فؼدددبل

 ؿدبخق  ٍ ِيتغز تيشيهذ ثش گزاس اثش ػَاهلی حبٍی ّبپشػـٌبهِ

 ليد تىوي تيشيهدذ  ٍي پشٍسؿد  ،يفٌ اعالػبت ليلج اص ذيتَليي وبسآ

 ثدش  گدزاس  اثدش  ػَاهدل  هختلدف  اثؼبد ؿذي ػؼ پشػـٌبهِ دس .ذيگشد

 ،يفٌد  اعالػدبت  ليد لج اص ذيد تَليي ودبسآ  ؿبخق ٍ ِيتغز تيشيهذ

-دادُ وِیعَسثِ. ؿَد گشفتِ ًظش دسي تيشيهذ ٍی ذيتَل ،يپشٍسؿ

 ثب ّبدادُی آٍس خوغ. ثبؿذ ليتحل ٍ ِيتدض لبثل آهذُ دػتثِی ّب

 یثددشا. ؿددذ اًدددبم پشػـددٌبهِ ليددتىو ٍی حضددَس هلددبحجِ سٍؽ

ِ  ػدَاالت  ٍ پشػـٌبهِ ييسٍا ضاىيه ؾيافضا  ًظدش  اص آى دس هغشٍحد

 ٍ كيددتحم هَضددَع دس  هؼددلظ ذياػددبت ٍ وبسؿٌبػددبى خجشگددبى،

ُ  ثدب  ؿذُی آٍسخوغی ّبدادُ.  ذيگشد اػتفبدُ بهِپشػـٌ  اص اػدتفبد

 ّدب دادُ يثشخد  ليتجذ یثشا. ذيگشد آهبدُ 1گؼتشدُ كفحِ افضاس ًشم

ِ  اص یدسكدذ  یّبدادُ ليلج اص  تؼدت  یثدشا  ٍ  ArcSin√X ساثغد

.   ؿذ اػتفبدُ 2شًَفياػو وَلوَگشاف آصهَى اص ّبدادُ ثَدى ًشهبل

ِ يهمب ًظدش،  هدَسد ی ّدب آهبسُ ليتحل ٍ ِيتدض ،یوذگزاس اص ثؼذ  ؼد

 یپبساهتشی ّبآصهَى ثب يتيشيهذ یّبؿبخق ثش هَثش ػَاهلي ثشخ

 هدزوَس  شگدزاس يتأثی شّدب يهتغ ػْن ٍ ضاىيه يييتؼ ٍ  T،ل Fيلج اص

 هددذل اص ذيددتَليي وددبسآ ؿددبخق ٍيي غددزا ليتجددذ تيضددش ثددش

ِ ي ًَيسگشػ  ٍيي غدزا  ليتجدذ  تيضدش  گدشفتي  ًظدش  دس ثدب  چٌذگبًد

-ِيد تغز ػَاهل شيػب ٍ ٍاثؼتِ شيهتغ ػٌَاى ثِ ذيتَلي يوبسآ ؿبخق

ُ  ثدب  هؼتمل، شيهتغ ػٌَاى ثِ شگزاسيتأثي تيشيهذ ٍي فٌ ،یا  اص اػدتفبد

ِ ثد ی ّدب ييبًگيد ه. ذيگشد اًدبم  SAS 9.1 افضاسًشم GLM ِيسٍ

 .گشفتٌذ لشاس ؼِيهمب هَسد وشاهشي تَو سٍؽ ثب آهذُ دػت

 ثحث ي جیوتب

 افضاسكفحًِشم دس آى ًوَدى ٍاسد ٍ اعالػبتی آٍسخوغ اص پغ 

 خَخِ پشٍسؽی ٍاحذّب ثِ هشثَط اعالػبت هدوَع گؼتشدُ،

 ّش اعالػبت ِيول.ٌذگشفت لشاس دػتشع دس لياسدث اػتبىي گَؿت

                                          
1 Excel  
2
-Komograph- Smirnov 

 ثب هتٌبػت. ًذثَد دػتشع لبثل ػغش هي دسي افم كَست ثِ ٍاحذ

 اػتفبدُ هَسد ليتحل ٍ ِيتدض خْت هختلف ػَاهل اعالػبت بص،يً

 اص وِ دّذهي ًـبى 1 خذٍل دس ٍتحليل تدضيِ ًتبيح. گشفتٌذ سلشا

  ل،ياسدث ّبیؿْشػتبى  اػت، گشديذُ تىويل وِ ایپشػـٌبهِ 71

 آثبد،وَثشپبسع ،يگشه ي،يػشػ  ش،يً خلخبل،  ي،يًو  ؿْش،ييهـگ

 ،96/2 ،04/4 ،32/4 ،65/20 ،24/24 ،82/34 تشتيت ثِ ػَاسلِيث ٍ

 داسا سا هشغذاسی ٍاحذّبی دسكذ 10/1ٍ 81/1 ،33/2 ،81/2

 دس تيتشت ثِ ٍاحذّب ييووتش ٍ ثيـتشيي تؼذاد ًظش اص ٍ ّؼتٌذ

 هذت ييبًگيه  پظٍّؾ، ييا دس.  اًذؿذُ ٍالغ ػَاسلِيث ٍ لياسدث

 20/49لياسدث اػتبىي گَؿتخَخِ پشٍسؽی ٍاحذّب دس پشٍسؽ

 ،08/243 ذيتَليي وبسآ ؿبخق ،17/2يي غزا ليتجذ تيضش سٍص،

 دػتِ ث دسكذ 42/5 تلفبت ييبًگيه ٍ لَگشميو 72/2يي ًْب صىٍ

 لغؼِ 6057920 پشٍاًِ ثب هغبثك ٍاحذّبی ضيسخَخِ تيظشف. آهذ

 ،1393 ػبل دس ؿذُ اًدبمی ضيسخَخِي ٍل ثَد، دٍسُ ّش دس

 .ؿذ ثشآٍسد لغؼِ 13352000

 ؿدبخق  ثدش  هَثش ػَاهلي بثياسص یثشا ّبدادُ بًغيٍاس ِيتدض حيًتب

 هذل وِ داد ًـبى چٌذگبًِي خغ َىيسگشػ سٍؽ ثِ ذيتَل ييوبسآ

 عددَلی شّدددبيهتغ ٍ اػدددت داسيهؼٌددد(>p 0001/0)ػدددغح دسی آهدددبس

 ثش تلفبت دسكذ ٍيي غزا ليتجذ تيضش وـتبس، ٍصى پشٍسؽ، دٍسُ

 داسًدذ ی داسيهؼٌد  اثدش % 0001/0 ػدغح  دس ذيد تَليي وبسآ ؿبخق

يي ودبسآ  خقؿدب  ثدش ی داسيهؼٌد  اثشات هشغذاس تيفؼبل ػبثمِي ٍل

 (.2 خذٍل)ًذاسد ذيتَل
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مطبلعٍ مًسدی گًضت جًجٍ پشيسشی ياحذَب دس ذيتًلیی کبسآ ضبخع هيبوگيم ثش شيمتغ 5 اثشات بوسیياس ٍیتجض  -2 جذيل

dfSSMSFPr>Fشاتييتغ هٌجغ

148/736848/736885/10470001/0پشٍسؽ دٍسُ عَل
192/1973692/1973605/15120001/0وـتبس ٍصى
169/199969/199948/4080001/0ييغغزا ليتجذ تيضش

168/2377168/2377177/26250001/0تلفبت
140/1040/1013/1293/0تيفؼبل ػبثمِ
52يـيآصهب اؿتجبُ

57ول

 
 يگَؿدت ی هشغدذاس ی ٍاحدذّب  دسي هلدشف  خَسان ليتجذ تيضش

ِ  ثَد 17/2 لياسدث اػتبى ي گَؿدت  هدشؽ  ِيد تغزی بًذاسدّباػدت  اص ود
-يهد  هحؼدَة  هشغذاساى هـىالت ييتشهْن اصي ىي ٍ اػت ثبالتش
 دس( 1383)ّوىدبساى  ٍي صهبً گضاسؽ ثب كيتحم حيًتب چٌذ ّش. ؿَد
 تيضدش ی )بسيثخت ٍ هحبل چْبس اػتبىي گَؿتی ّبیهشغذاس هَسد

ی وـدَسّب  گضاسؿدبت  اص ـدتش يثي ٍلد  داسد، هغبثمدت ( 36/2 ليتجذ
 ٍ Prroudfoo خلدَف  ييد ا دس. ثبؿدذ يه ّباػتبًذاسد ٍ ـشفتِيپ

Hamilton(1991 )وبًبدا دس ٍAho(2002 )تيضدش  ىبيآهش دس 
 گددضاسؽ 91/1 ٍ 85/1 تيددتشت ثددِ سا ّددبیهشغددذاسيي غددزا ليتجددذ

ِ  ييّوچٌد . ثبؿذيه كيتحم ييا حيًتب اص تشيييپب وِ اًذوشدُ  وتبثچد
( 2007)لُْودبى  ٍ( 2012)پدالع  آسثشاوِدشص  ،(2009)ساعی ّبِيػَ
ِ  ساي گَؿدت ی ّبیهشغذاسيي غزا ليتجذ تيضش  سٍص دس تيد تشت ثد

  ،94/1 چْدبسم  ٍ پٌدبُ سٍص دس ٍ 83/1 ٍ 79/1 ،77/1 پٌدن ٍ چْل
 ٍ هتدشاون يي غزا هَاد ثب ًْن ٍ چْل سٍص دس ييآس ٍ 02/2 ٍ 98/1

ُ  ِيتَكد  96/1 ٍ 87/1 تيتشت ثِ ون تشاون ثبيي غزا هَاد  اًدذ ودشد
-يهد  لياسدث اػتبىی ّبیهشغذاسيي غزا ليتجذ تيضش اص ووتش وِ

 اكدالح  صهيٌِ دس وِ ّبييپيـشفت ثِ تَخِ ثب اهشٍص خْبى دس. ثبؿذ
 هلدشفي  خَسان هيضاى چمذس ّش گشفتِ كَست يگَؿت هشؽ  ًظاد
 ثدددشای  سای ثدددبالتش آٍسیػدددَد ثبؿدددذ ووتدددش دٍسُ ّدددش دس لغؼدددِ ّدددش

 ّدبی هشغدذاسی  دس اوٌدَى  ّدن . داؿدت  خَاّدذ  دًجبل ثِ هشغذاساى
 دٍسُ يده  عدَل  دس گشهيويلَ 2 هشؽ يه ثشای خْبى دس گَؿتي

(  Aert، 2007)گيشًدذ هدي  ًظش دس خَسان گشمويلَ 2/3 سٍصُ 35
  2000ٍ 1990 ،1980 ّددبیػدددبل دس ّلٌددذ وـدددَس دس وددِ ايدددي يدددب ٍ

ِ  هلدشفي  خدَسان  همذاس ِ  ويلدَگشم  5/3 ٍ 4/3 ، 2/3 تشتيدت  ثد  ثد
ِ  ّدش  اصای ِ  ٍ لغؼد  گَؿدددت گدشم  2300 ٍ  2000  ،1700 تشتيدت  ثد
-هدي  غدزايي  تجدذيل  ضدشيت  ثْجدَد  دٌّدذُ  ًـدبى  وِ ؿذهي تَليذ

 ػدؼي  ثبيؼدت هدي  ًيدض  لياسدث اػتبى هشغذاساى  ،(1383 ػويغ،)ثبؿذ
 ٍصى ٍ ودبّؾ  سا هلدشفي  خدَسان  هيدضاى  ٍ دٍسُ عَل وِ ًوبيٌذ
 ٍ پددشٍسؽ  دٍسُ عددَل)فددبوتَس دٍ ايددي ثددِ تَخددِ ثددب ًيددض سا صًددذُ

ِ  دٌّدذ  افدضايؾ ( يهلدشف  خَسان  ثيـدتش  آٍسی ػدَد  هَخدت  ود
ِ ًدذ داد ًـدبى  كيتحم ييا اص آهذُ دػتثِ اعالػبت. ؿذ خَاّذ  ود

 ٍ( دسكددددذ 62/39)پلنيددددد التيتحلددددثددددشداساىثْددددشُ تيدددداوثش
 وددِي ثشداساًددثْددشُ ييثدد دس. داؿددتٌذ( دسكددذ 96/33ي)داًـددگبّ

 72/1) داهپضؿده  ييهدبلى  اص ًفدش  1 داؿدتٌذ، ي داًـگبّ التيتحل
 شيػب ًفش 12 ٍ( دسكذ  60/8ي)داه ػلَم وبسؿٌبع ًفش 5 ٍ (دسكذ
 ،يسٍاًـٌبػدد ،يؼددياًگل صثددبى ،يفبسػدد بتيددادث ليددلج اص)ّددبسؿددتِ

 (.3خذٍل) ثَدًذ( ػوشاى ٍ یالتلبدوـبٍسص

 

 مطبلعٍ مًسدی گًضت جًجٍ دَىذٌ پشيسشی ياحذَب( مستبجش بی مبلک)ثشداسثُشٌ التيتحػ -3جذيل

خوغيداًـگبّ التيتحلپلنيدىليػًَؿتي ٍ خَاًذى

95211853تؼذاد
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ی َبضبخػٍ اصی ثشخ ثش لياسدث استبنی گًضتی َبجًجٍ دَىذٌ پشيسشی ياحذَب شانیمذ سًاد سطح اثشاتی بثیاسص -4 جذيل

(هيبوگيم ±SEی)عملكشد

ذيتَل ييوبسآ ؿبخقييغزا ليتجذ تيضش(دسكذ)تلفبتػَاد ػغح
20/2ab40/8±25/234±81/505/0± 67/0  ػَاديث

26/2b94/5±45/233±27/504/0±47/0پلنيد ٍ ىليػ
27/2ab55/14±25/257±62/410/0± 16/1پلنيد فَق

05/2a07/8±07/245±59/505/0± 64/0ثبالتش ٍ ؼبًغيل
P – value80/0035/035/0

 .ّؼتٌذ دسكذ 5 احتوبل ػغح دسی داسيهؼٌی آهبس اختالفی داسا ػتَى ّش دس ـبثِه شيغ حشف هي حذاللی داسا اػذاد 

 ٍ داًدؾ  هيدضاى  هشغدذاسی،  ودبس  هَفميدت  دس هدَثش  ػَاهل اصي ىي

 وِ كَستي دس ساػتب، ايي دس ٍ اػت حشفِ ايي اص هشغذاساى آگبّي

 خَاّذ ثيـتش اٍ هَفميت ثبؿذ، ثشخَسداس ثبالتشی ػَاد ػغح اص فشد

 ضدشس  ػَاهل اص  يىي وِ ثبؿذ دسػت ًيض آى ػىغ ثش يذؿب ٍ ثَد

 وِ ثَد خَاّذ پبييي تحليالت هيضاى هشغذاسی، ّبیٍاحذ صيبى ٍ

 ،(4 خدذٍل  هغدبثك )ؿدذُ  اًددبم  پدظٍّؾ  ثشاػبع لياسدث اػتبى دس

 شيتدأث  هغبلؼِ هَسدي گَؿتی هشغذاسی ٍاحذّب شاىيهذ ػَاد ػغح

ِ  ًذاؿدت  ذيد لتَيي ودبسآ  ؿبخق ٍ تلفبت دسكذ ثشی داسيهؼٌ  ود

 هدزوَس ی ٍاحذّب شاىيهذي ليتحل سؿتِ ثَدى هشتجظ شيغ اصي ًبؿ

. اػددت ثددَدُ ؿددذُي عددي آهَصؿددی ّددبدٍسُی شگددزاسيتأث ػددذم ٍ

 اػتبىي گَؿتی هشغذاسی ٍاحذّب شاىيهذ دسكذ 6/8 تٌْب هتبػفبًِ

ِ  دسي التيتحلی داسا لياسدث  دس دسكدذ  72/1 ٍي داهد  ػلدَم  سؿدت

 ٍ شاًًَددددذيثي هـدددددبثْ هغبلؼدددددِ دس. ثَدًددددذ يداهپضؿدددددى سؿدددددتِ

ِ  وشدًذ گضاسؽ( 1389)ّوىبساى  ًدبهغلَة  اص ایػودذُ  ثخدؾ  ود

 پبييي ٍ فٌي هذيشيت ضؼف اص ًبؿي  یػولىشد یّبؿبخق ثَدى

 هغبثك. اػت تَليذی ٍاحذّبی ايي هذيشاى تخلق ٍ داًؾ ثَدى

 هذيشيت دس داهپشٍسی وبسؿٌبػبى اص وِ ٍاحذّبيي دس ثشسػي، ايي

 5/2 غدزايي  تجدذيل  ضدشيت  هتَػدظ  ؿدذ، ًوي ػتفبدُا ٍاحذّب فٌي

 65 تدب  58 ػدي  دس ويلدَگشم  2 وـدتبس  صًدذُ  ٍصى هتَػدظ  ٍ  6/2تب

ی هشغذاسی ٍاحذّب اصي ويً اص ؾيث  ،5 خذٍل هغبثك. ثَد يسٍصگ

 اص ليددداسدث اػدددتبى ػدددغح دس هغبلؼدددِ هدددَسد( دسكدددذ  2/55ي)گَؿدددت

 هيدد تيددلش ٍ دٍسُ وددل دسی آسد ؿددىل ثددِيي غددزای ّددبشُيددخ

 كَست ثِ ؿذُ خشد پلت) پلت ؿىل اص ّبآى( دسكذ 60/27)َمػ

 ٍ دٍسُ عددَل اداهددِ دس یآسد ٍ( پددشٍسؽ اٍل ّفتددِ دس وشاهجددل

. ٌدذ يًوبيهد  اػتفبدُ دٍسُ ول دس ّبشُيخ ؿذُ پلت ؿىل اص ييشيػب

 ٍ تلفددبت دسكددذ ثددش خددَساني ىدديضيف ؿددىل،  7 خددذٍل هغددبثك

 یداسيهؼٌ ثشاتا هغبلؼِ هَسدی ٍاحذّب دس ذيتَليي وبسآ ؿبخق

 اػدتفبدُ ی ٍاحدذّب  دسيي غزا ليتجذ تيضش ييثْتش ىييل  ًذاؿت،

ِ  ؿذُ خشد پلت)پلت ٍی آسد ؿىل ثِی ّبشُيخ اص وٌٌذُ  ؿدىل  ثد

 (. p;01/0)ذيگشد هـبّذُ( اٍل ّفتِ دس وشاهجل

 

 مطبلعٍ مًسدی گًضت جًجٍ پشيسشی ياحذَب دسی مػشف خًساکی كیضيف ضكل - 5جذيل

خوغ(         دٍسُ ول)پلت(اٍل ّفتِ دس وشاهجل)تپلی+ آسدیآسد

32161058تؼذاد
2/5560/2720/17100دسكذ
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 استبنی گًضتی َبجًجٍ دَىذٌ پشيسشی ياحذَب دس عملكشد ثشی مػشف خًساکی كیضيف ضكل اثشاتی بثیاسص -6 جذيل

 (هيبوگيم±SE)لياسدث

ذيتَليي وبسآ ؿبخقيياغز ليتجذ تيضش(دسكذ)تلفبتخَسان ؿىل

a47/5 ± 84/241 22/2 ±38/5029/0 ±43/0یآسد

 ّفتِ دس وشاهجل كَست ثِ ؿذُ خشد)  پلت ٍی آسد

(اٍل

84/0 ± 40/5057/± 0  07/2 b66/10 ±10/233

±/65/5057 ± 84/0(دٍسُ ول)پلت 0  14/2ab66/10 ± 40/234

P – value96/005/068/0

 ّؼتٌذ دسكذ 5 احتوبل ػغح دسی داسيهؼٌی آهبس اختالفی داسا ػتَى ّش دس هـبثِ شيغ حشف هي للحذای داسا اػذاد

ي هلدشف  خَساني ىيضيف ؿىل ثَدى شگزاسيتأث اصي ًبؿ هؼئلِ ييا

 وؼت ػذم سػذيه ًظش ثِ اػتي گَؿتی ّبخَخِ دس ػولىشد ثش

ِ يًت  ِيدددتغز دس ؿدذُ  پلدت  كدددشفبی ّدب شُيد خ هلدددشف اص هغلدَة  دد

ِ  ٍ تيشيهدذ  اػوبل ػذم اصي ًبؿي گَؿتی ّبخَخِ  حيكدح  ثشًبهد

 يهلدشف  پلدت  ًدبهغلَة  تيفيو احتوبالً ٍ ّبشُيخ ًَع ييا هلشف

ي ىد يضيف ؿدىل ي ولد  عَسثِ. اػتي گَؿتی هشغذاسی ٍاحذّب دس

ِ  دس ػولىشد ثْجَد دسی بديص تياّو تَاًذيه خَسان ی ّدب خَخد

 ًدَع  اثدش  ،(1380)ّوىبساى ٍی ثٌذسآثبدي گيث. ثبؿذ داؿتِي گَؿت

ی سٍ ثدش يي گشهدب  تدٌؾ  ظيؿدشا  دسي چشثد  هختلدف  ػغَح ٍ شُيخ

ِ  ػولىشد ِ يًت ٍ وشدًدذ ي ثشسػد  ساي گَؿدت ی ّدب خَخد  گشفتٌدذ  دد

ٍ  ؿدذُ  پلتی ّبشُيخ دس ،ييغزا ليتجذ تيضش ييتشهغلَة  یحدب

 هَخدت  شُيد خ ودشدى  پلدت  ييّوچٌد . ذيد آيهد  دػدت ِ ثي چشث% 3

-يه الؿِ ياوشخَسيغ ثخؾ دسكذ وبّؾ ٍ ٌِيػ دسكذ ؾيافضا

ِ  دادًذ ًـبى( 1995)ّوىبساى ٍ Mendesي ٍل. گشدد  تيضدش  ود

  وشدًدذ، يهد   اػدتفبدُ ی آسد داى اص وِيي ّبگشٍُ دسيي غزا ليتجذ

. ثددَد ؿدددذُ، پلدددت خدددَسان اص وٌٌددذُ اػدددتفبدُی ّدددبگدددشٍُ اص ثْتدددش

Jahan ٍ لغؼِ 144ی سٍ ثشي ـيآصهب دس( 2006)ّوىبساى  ِ  خَخد

 ػولىدشد  ثدش  سا شُيد خ ؿدىل  اثدش ي صگد سٍ 56 تب 21 ػي دسي گَؿت

ِ يّض ول گشفتٌذ دِيًت ٍ وشدًذي ثشسػي گَؿتی ّبخَخِ ی ّدب  ٌد

(  ؿذُ خشد پلت)وشاهجل پلت،ی وبسّبيت دسی داسيهؼٌ عَسثِ ذيتَل

ِ  ثدذى  ٍصى ييّوچٌ. اػتی آسد وبسيت اص ووتش  شُيد خ دس تيد تشت ثد

ی آسد اص ثدبالتش ی داسيهؼٌد  عدَس ثِ( ؿذُ خشد پلت)وشاهجل ٍ پلت

ِ  هذيشيت وِ وشدًذی شيگدِيًت ّبآى(. >01/0p)ثَد  عيدَس  تغزيد

 ٍ خَسان ّضيٌِ وبّؾ هَخت تَاًذيه پشٍسؽ ّبیدٍسُ عي دس

 50 اص ؾيثد  دس جدب يتمش ،7 خذٍل هغبثك. ؿَد َسيع ػولىشد افضايؾ

ِ  هَسدي گَؿتی هشغذاسی ٍاحذّب دسكذ ِ ي ؼد يًَشُيد خ هغبلؼد  ثد

 شد،يد گيهد  اًددبم  داهپضؿه بي ٍ هشغذاس خَد تَػظي تدشث سٍؽ

 دسكددذ  62/8 تٌْددب ٍ وتبثچددِ ثشاػددبع ّددبىآ دسكددذ 65/39 دس

 .ؿَديه اًدبم NRC(1994) ثشاػبع

 دس آى ييووتش ٍي تدشث سٍؽ دس تلفبت ييـتشيث 8 خذٍل ثشاػبع

 ؿدبخق  ييـدتش يث(. =002/0p)ؿذ هـبّذُ NRC(1994)سٍؽ

 ٍ تبثچددددِو ثشاػددددبعي ؼدددديًَشُيددددخ ٌّگددددبم ثددددِ ذيددددتَليي وددددبسآ

NRC(1994) آهددذ دػددتِ ثدد(0001/0p= .)8 خددذٍل هغددبثك  

 سٍؽ اص ثْتددش NRC(1994) ٍ وتبثچددِ ثشاػددبعي ؼدديًَشُيددخ

 .اػتي تدشث

 لياسدث استبن مطبلعٍ مًسدی گًضت جًجٍ پشيسشی ياحذَب دسی سیوًشٌيج سيش -7 جذيل

NRC(1994)ِخوغي          تدشثوتبثچ

5233058تؼذاد

62/865/3972/51100دسكذ
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 ييدي تؼ ٍ هْدن  ًمدؾ  ّدب شُيد خ كيد دل نيتٌظ ٍي خَساو هَادي بثياسص
 كدَست  دس. داسدي گَؿدت ی ّدب خَخِ ػولىشد ثْجَد دسی اوٌٌذُ

  فؼدفش  ٍ تشٍطىيً اصی هغز هَاد دفغ ،ييغزا هَاد حذ اص ؾيث ِيتغز
 يآلَدگ ثِ هٌدش ِ،يتغز یّبٌِيّض ؾيافضا ثش ػالٍُ ٍ بفتِي ؾيافضا

 سؿدذ  ضيًی هغز هَاد هلشف ووجَد. ؿذ خَاّذ ضيً يغيهح ؼتيص
 َاًبت،يح شيػب هبًٌذ َسيع دس. اًذاصديه خغش ثِ سا پشًذُ ػالهت ٍ
ِ  سای هغدز  هدَاد  بخبتياحت وِ ذًؿَ نيتٌظی ًحَ ثِ ذيثب ّبشُيخ  ثد

 اصی ووجَد ٍ ثَدؾيث ذيًجب لحبػ، ييثذ. ذٌيًوب ييتأه ٌِيثْ كَست
ِ  ٍخَديي غزا شُيخ سدی هغز هَاد لحبػ  ،Karcher)ثبؿدذ  داؿدت
ی ٍاحذّب دسكذ 76/26  وِ ذٌدّيه ًـبى 9 خذٍل حيًتب(.  2009

ی اًدشط  ًؼجت ثبيي غزای ّبشُيخ اص هغبلؼِ هَسدي گَؿتی هشغذاس

َ  وتبثچِ اػتبًذاسد هغبثك خبم ييپشٍتئ ٍ  غبلجدب )پدشٍسؽ  هدَسد  ِيػد
 84/40 ٍ داػددتبًذاس اص ـددتشيث دسكددذ 39/32 ،(308 -ساع ِيػددَ

ی ّدددبًؼدددجت اثدددشات. وٌٌدددذيهددد اػدددتفبدُ اػدددتبًذاسد اص ووتدددش دسكدددذ
ِ  شُيخ خبم ييپشٍتئ ثِی اًشط هختلف ِ  10 خدذٍل  دس ود  ؿدذُ  اسائد

يي ودبسآ  ؿدبخق  ييـتشيثی آهبس لحبػ اص وِ دّذيه ًـبى اػت،
ِ ی اًدشط  ًؼدجت ی داسای ّدب شُيد خ ثدب  ؿدذُ  ِيد تغز گشٍُ دس ذيتَل  ثد

ی داسا گشٍُ دس آى ييووتش ٍ وتبثچِ سداػتبًذا هغبثك خبم ييپشٍتئ
 ييّوچٌد (. =0014/0p)ذيد گشد هـدبّذُ  وتبثچِ اػتبًذاسد اص ووتش
ِ  اػتبًذاسدی داسا گشٍُ دس تلفبت ضاىيه ييووتش  ييـدتش يث ٍ وتبثچد

 (.=0019/0p)ؿذ حبكل اػتبًذاسد اص ووتش گشٍُ دس آى

 

 استبن مطبلعٍ مًسدی گًضتی َبجًجٍ دَىذٌ شپشيسی ياحذَب دس عملكشد ثشی سیوًشٌيج سيش اثشات - 8جذيل

 (هيبوگيم±SE)لياسدث

ذيتَليي وبسآ ؿبخقييغزا ليتجذ تيضش(دسكذ)تلفبتيؼيًَ شُيخ سٍؽ

NRC(1994)50/0± 17/4 a 034/0± 14/232/5 ± 36/263 a 

33/5 ± 35/1وبتبلَي  
ab 093/± 0  13/242/14 ±33/249 ab 

60/6 ± 42/0يتدشث b 029/± 0  23/256/4 ± 83/227 b 

P – value002/011/00001/0

 ّؼتٌذ دسكذ ا ٍ 5 احتوبل ػغح دسی داسيهؼٌی آهبس اختالفی داسا ػتَى ّش دس هـبثِ شيغ حشف هي حذاللی داسا اػذاد

 

 مطبلعٍ مًسدی گًضت جًجٍ پشيسشی ياحذَب دسیی غزا شٌيج هيپشيتئ ثٍی اوشط وسجت -9 جذيل

خوغ   اػتبًذاسد اص ووتشاػتبًذاسد اص ـتشيثوتبثچِ اػتبًذاسد

     71                         29                   1923تؼذاد

  100                76/2639/3284/40دسكذ

 

ی َبجًجٍ دَىذٌ پشيسشی ياحذَب دسی عملكشدی َبضبخػٍی ثشخ ثش شٌيج خبم هيپشيتئ ثٍی اوشط وسجت اثشات - 10جذيل

(هيبوگيم±SE)لياسدث استبنی گًضت

ذيتَليي وبسآ ؿبخقييغزايي غزا ليتجذ تيضش(دسكذ)تلفبتخبم ييپشٍتئ ثِی اًشط ًؼجت

a037/0± 14/217/6 ± 68/260a 32/4 ±56/0وتبثچِ اػتبًذاسد

±/65/5ab045 ± 67/0اػتبًذاسد اص ـتشيث 0  22/247/7 ±93/243ab

±/53/6b034 ± 50/0اػتبًذاسد اص ووتش 0  21/261/4 ± 39/228b

P – value019/0283/00014/0

 ّؼتٌذ دسكذ ا ٍ 5 احتوبل ػغح دسی داسيهؼٌی آهبس اختالفی داسا ػتَى ّش دس هـبثِ شيغ حشف هي حذاللی داسا اػذاد
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 آى اص پدغ  ٍ وٌٌدذ يهد  هلدشف  سٍص دس یاًدشط  يٌيهؼ همذاس َسيع

 هدَاد  ي،يپشٍتئ حبلت ييا دس اگش يحت ،ذٌوٌيه هتَلف سا خَسدى

ُ  بفدت يدس ّدن  سا خَدؿدبى  بصيد ً هدَسد  یّبييتبهيٍ ٍ يهؼذً  ًىدشد

 همدذاس  دس ذيثب  داسًذ، الصم َسيع وِ یهغز هبدُ ّش ي،يثٌبثشا. ثبؿٌذ

 وٌٌدذ، يهد  هلدشف  خدَد  یاًدشط  ييتدأه  هٌظدَس  ثِ وِ ييغزا ييهؼ

ِ  َسيد ع یثدشا  يؼد يًَشُيخ دس ي،يثٌبثشا. ثبؿذ داؿتِ ٍخَد ِ  تَخد  ثد

ِ  اص ييغدزا  تؼدبدل  ييچٌذ ِ  یاًدشط  ًؼدجت  خولد  ًؼدجت  ي،يپدشٍتئ  ثد

ِ يآه یذّبياػد  اًَاع تؼبدل ٍ فؼفش ثِ نيولؼ  یا ظُيد ٍ تيد اّو اص ٌد

 ؿذُ ليتىو یّبپشػـٌبهِ هغبثك(. Lee، 2003)ثبؿذيه ثشخَسداس

 اص لياسدث اػتبى دس هغبلؼِ هَسد يگَؿت یهشغذاس یٍاحذّب اغلت

 يبًيد پب ،يسٍصگد  11-24سؿذ ،يسٍصگ 0-10ييغبصآ)شُيخ 4 يال 3

 عدددَل دس( يسٍصگددد 43-وـدددتبس دٍم يبًيدددپب ٍ يسٍصگددد 25-42 اٍل

 یٍاحدددذّب دسكدددذ 88/95 چدددَى. وٌٌدددذيهددد اػدددتفبدُ پدددشٍسؽ دٍسُ

 ٍ 308 -ساع یتدبس ِيػَ اص اػتبى ػغح دس يگَؿت هشؽ پشٍسؽ

َ  اص ّبآى دسكذ 22/4 تٌْب ُ   500 ودبة  یتددبس  ِيػد -يهد  اػدتفبد

 سايي غدزا  شُيد خ خبم ييپشٍتئ ثِی اًشط ًؼجتي هختلف ػَاهل. وٌٌذ

ِ  تدَاى يهد  ّبآى ييتشهْن اص وِ دٌّذيه لشاس شيتأث تحت َ  ثد  ِ،يػد

 حدبل  ّدش  دس اهّدب . ودشد  اؿدبسُ ي غد يهح ظيؿدشا  ٍ ػدي  ذ،يتَل ضاىيه

 دس بصيً هَسدی اًشط همذاس ثب هغبثك ييپشٍتئ ػغح وِ اػتی ضشٍس

 تٌْددب ًددِ ثبؿددذ، وددن شُيددخ دسی اًددشط ّشگددبُ. ؿددَد نيتٌظدد شُيددخ

 ثددذىی ّددبثبفددت دس ضيددً ّددبييپددشٍتئ ثلىددِي چشثدد ذسات،يددوشثَّ

 ،يـد يافضا حشاست ذيتَل ؾيافضا ثِ هٌدش ييا ٍ ؿًَذيه ؼنيوبتبثَل

 حدشاست  چَى گشدديه  یهغز هَاد ـتشيث اتالف ٍي ىيهتبثَل فـبس

 تذسايد وشثَّ ٍي چشثد  اص ييپدشٍتئ  ٍاحدذ  هي اصی ذيتَلي ـيافضا

ِ  ثدب (. Leeson ٍSummers ، 2008)اػت ـتشيث ِ  تَخد   گدشاى  ثد

ِ  ييد ا ،يذساتيد وشثَّ هٌدبثغ  ثدب  ؼِيهمب دسي ٌيپشٍتئ هٌبثغ ثَدى  هؼدئل

ِ يثْی ثدشا  ذيثب شُيخ ي،يثٌبثشا. ؼتيً كشفِ ثِ همشٍى  همدذاس  ييتدش ٌد

ی اًدشط  ًؼدجت  ييتشهٌبػت ػپغ. ؿَد نيتٌظ ؼنيهتبثَل لبثلی اًشط

ِ  هَضدَع  ييد ا. دگدشد  يييتؼ ييپشٍتئ ثِ ِ ی اًدشط  تؼدبدل  ػٌدَاى  ثد  ثد

 ييپدشٍتئ  ثِ ؼنيهتبثَل لبثلی اًشط ًؼجت. اػت ؿذُ ؿٌبختِ ييپشٍتئ

 یّدب دٍسُ دس 308 ساع یتدبس ِيػَي گَؿت خَخِ شُيخ دس خبم

 دس ،500 ودبة  ِيػَ دسي ٍل 156ي بًيپب ٍ 143 سؿذ ،129 ييآغبص

-يهدد 160ي بًيددپب  ٍ 150 سؿددذ ،135 ييآغددبص  یّددبدٍسُ شُيددخ

 ٍي صهدددددبً(.  Baghoyan، 2006 ،308 ساع وتبثچدددددِ)ثبؿدددددذ

 اػتبى دسي گَؿتی هشغذاس ٍاحذ 100 يثشسػ دس( 1383)ّوىبساى

 صًدذُ  ٍصى دسكدذ،  5/16 سا تلفبت ييبًگيه ،یبسيثخت ٍ هحبل چْبس

 36/2 سايي غدزا  ليتجدذ  تيضش لَگشم،يو 09/2 سا ؿذُ ػشضِ هشؽ

 ي،يآغدبص  دٍسُ دس ؼدن يَلهتبث لبثدل ی اًدشط  ييبًگيه. وشدًذ گضاسؽ

 دسی لَوددبلشيو 3035 ٍ 3029 ،3094 تيددتشت ثددِي بًيددپب ٍ سؿددذ

ِ  آٍسدًدذ  دػدت ِ ث خـه هبدُ لَگشميو  اػدتبًذاسد  خدذاٍل  ثدب  ود

 تَْيدددِ ػيؼدددتن يده  داؿدددتي(.  >01/0p)ًذاؿدت  هغبثمدددتيي غدزا 

 دفدغ  لحدبػ  ثِي گَؿت هشؽ پشٍسؽ ّبیػبلي دس هٌبػت ٍ وبسآهذ

ِ ي اضدبف  حدشاست  دفغ ػبلي، هبصاد سعَثت  فلدَل  دس خلدَف  ثد

 فشاّن ٍ ػبلي داخل دس َّا اص هؼلك رسات ٍ غجبس ٍ گشد دفغ گشم،

. اػدت  اّويدت  حدبئض  ػبلي اص ػوي گبصّبی دفغ ٍ اوؼيظى آٍسدى

 ٍَّادُ َّاوؾ ػيؼتن دٍ اص ٍالغ دس ّبػبلي دس ِيتَْی ّبؼتنيػ

ِ  ثبيذ ّبَّاوؾ ظشفيت اػت ؿذُ ليتـى ُ  ثد  الدغ هَ دس ًيدبص  اًدذاص

 هؼودَالً  ،ی(حدذاوثش  ِيد تَْ)ثبؿدٌذ  تدشاون  حدذاوثش  ٍ دهب وثشاحذ

 ثبؿدذ هي تشهٌبػت ووتش لذست ٍ ثيـتش تؼذاد ثب ّبَّاوؾ اًتخبة

 ثشاػدبع . ؿدَد هدي  ّبػبلي دسٍى تَْيِ ؿذى تشيىٌَاخت ثبػث ٍ

 هدَسد ي گَؿدت ی هشغذاسی ٍاحذّب دسكذ 55/46 تٌْب ،11 خذٍل

ِ ي حدبل  دس ثشخَسداسًدذ،  يهغلَث ِيتَْ ؼتنيػ اص هغبلؼِ  10/43 ود

 اص ّدب آى دسكدذ  35/10 ٍ تدش ؼفيضد  ِيد تَْ اص ٍاحذّب ييا دسكذ

 دس  ّدب ثيودبسی  اص ثؼضي ػلل اص يىي وِ ثشخَسداسًذي اضبف ِيتَْ

 ٍ ثدددذ ٍضدؼيت  تَاًدذ هدي  اػدددتبى دس گَؿدتي ی هشغدذاس ی ٍاحدذّب 

ِ  چشا. ثبؿذ تَْيِ ًبهٌبػت  اص( دسكدذ  72/51ي)ود يً اص ؾيثد  دس ود

 ليدداسدث اػددتبى هختلددف هٌددبعك دسي گَؿددتی هشغددذاسی ّبٍاحددذ

 يًبگْدبً  هدشي  ػدٌذسم  ٍ تيآػد  ليلج اصي ىيهتبثَلی ّبیًبٌّدبس

يي ًبسػدب  ِ،يد تغز حيكدح  تيشيهدذ  ػدذم  اصي ًبؿ وِ ؿَديه ذُيد

 .ٍاحذّبػت ييا دس پشٍسؽ ٍ  ِيتَْ ؼتنيػ
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 مطبلعٍ مًسدی گًضت جًجٍ پشيسشی ياحذَب دس پشيسش تيظشف ثب ٍیتًُ قذست مطبثقت ضانيم - 11جذيل

خوغ  تشیلَ ِيتَْاػتبًذاسد ِيتَْتشفيضؼ ِيتَْ

2527658تؼذاد

10/4355/4635/10100دسكذ

 

 لياسدث استبن مطبلعٍ مًسدی گًضت مشغ پشيسشی ياحذَب دسی وًس ثشوبمٍ -12 جذيل

خوغ يتدشث هتٌبٍةوتبثچِ هتٌبٍةَػتِيپ

 58 7843تؼذاد

100 15/74                 128/13دسكذ  

 

 مًسدی گًضتی َبجًجٍ دَىذٌ پشيسشی ياحذَب دسی عملكشدی َبضبخعی ثشخ ثشی  وًسدَ ثشوبمٍ اثشات - 13جذيل

 (هيبوگيم±SE)لياسدث استبن مطبلعٍ

ذيتَليي وبسآ ؿبخقييغزا ليتجذ تيضش(دسكذ)تلفبتيًَسدّ ثشًبهِ

12/2ab18/10 ± 28/237a ±78/5067/0 ±02/1َػتِيپ

±/89/5029 ± 44/0يتدشث هتٌبٍة 0  21/2a36/4 ±13/235a

±/4063 ± 96/0وتبثچِ 0  03/2b52/9 ± 276b

P – value20/0027/0001/0

 ّؼتٌذ دسكذ ا ٍ 5 احتوبل ػغح دسی داسيهؼٌی آهبس اختالفی داسا ػتَى ّش دس هـبثِ شيغ حشف هي حذاللی داسا اػذاد

 هَسدي گَؿت خَخِ پشٍسؽی ٍاحذّب اغلت ،12 خذٍل هغبثك

 هتٌبٍةی ًَس ثشًبهِ اص( دسكذ15/74)لياسدث اػتبى دس هغبلؼِ

 كَست ثِي سٍصگ ّفت تب ،يىيتبس ثذٍى اٍل ػبػت 24ي)تدشث

ي ىيتبس ضاىيه ثؼذ ،يىيتبس ػبػت 1 اضبفِ ثِيي سٍؿٌب ػبػت 23

ي ه اداهِي سٍصگ 30 ػي تب ضاىيه ييا ٍ دادُ ؾيافضا ػبػت 3 ثِ سا

 8/13 تٌْب ٍ( اػتي ىيتبس ثذٍى وـتبس تبي سٍصگ 30 اص ثؼذ ٍ بثذي

ي ه اػتفبدُ وتبثچِ هتٌبٍة یًَس ثشًبهِ اص ٍاحذّب ييا دسكذ

 وتبثچِ هتٌبٍةی ًَس ثشًبهِ اص اػتفبدُ  ،14 خذٍل ثشاػبع. ٌذيًوب

 ٍ(=p 027/0يي)غزا ليتجذ تيضش دسی داسيهؼٌ ثْجَد ثبػث

 .گشدديه(=001/0p)ذيتَليي وبسآؿبخق

 ثبي گَؿت خَخِ دٌّذگبىپشٍسؽ اصی بسيثؼ تَػظی ًَس ثشًبهِ

 ّب،خَخِ شيه ٍ هشي وبّؾ ضوي ٍ ؿذُ وبسگشفتِ ثِ تيهَفم

ٌِيّض وبّؾ ػجت ثْتش، سؿذ ييتأه ٍيي غزا ليتجذ تيضش ثْجَد

 ًَع شّ دسی ًَسی ّبثشًبهِ ييا اصی بسيثؼ. اػت ؿذُ ذيتَلی ّب

 وٌٌذيه اػتفبدُي ؼيعج ًَس اص وِيي ّبػبليي حت ،یهشغذاس ػبلي

 اصي ًبؿ تلفبت وِی ٍاحذّب دس ظُيٍثِ ٍ ثَدُ اخشا لبثلي آػبً ثِ

 دٌّذگبىپشٍسؽ اغلت الجتِ. ثبؿٌذيه ذيهف داسد ٍخَد تيآػ

 24 عَل دس ّبخَخِ تَػظ خَسان حذاوثش هلشف ثش َسيع

 ثشًبهِ ييتشهتذاٍل ليدل ييّو ثِ ٍ ًذداس ذيتبو سٍص ؿجبًِ ػبػت

 ػبػت 23 ،يگَؿتی ّبخَخِی ثشا اػتفبدُ هَسدي ًَسدّی ّب

 هذاٍميي سٍؿٌب ػبػت 24 بي يخبهَؿ ػبػت هي ٍيي سٍؿٌب

 ػبػت 23ي هٌف شيتأث هختلف مبتيتحم حيًتب استجبط ييا دس. اػت

-خَخِ ؾيآػب ٍيي غزا ليتجذ تيضش سؿذ، ثش سا هذاٍميي سٍؿٌب

ًَسیثشًبهِاػوبل يٍل  .(Cave) ،1985اػت دادُ ًـبى ّب
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اػتثَدُّوشاُصيبدیهَفميتثبعيَسگَؿتيتَليذدسهتٌبٍة

ًذادُوبّؾساًْبييسؿذتٌْبًِ آىاصاػتفبدُوِعَسیثِ

ؿذًُيضغزاييتجذيلضشيت ٍضؼيتثْجَدػجتثلىِاػت

-هيسؿذوبّؾػجتاٍل ّبیّفتِدساگشچِثشًبهِ،ايي .اػت

-هيًْبييسؿذ دساختاللهبًغسؿذخجشاىثبٍليؿَد

 (.Sorensen)  ٍKestin ،1999گشدد

 ثشی داسيهؼٌ اثشات پشٍسؽيي بيخغشاف هٌغمِ ،14 خذٍل ثشاػبع 

 وِیعَس ثِ.  داسد ذيتَليي وبسآ ؿبخق ٍ پشٍسؽ دٍسُ عَل

 ييتشوو ٍ ييًو ؿْشػتبى دس( سٍص 52)پشٍسؽ دٍسُ عَل ييـتشيث

 هـبّذُ آثبدپبسع ٍ ػَاسلِيثی ّبؿْشػتبى دس( سٍص 45)آى

 تيضش ٍ تلفبت دسكذ وـتبس، ٍصى ثش ىييل(. p; 0003/0)ؿذ

يي وبسآ ؿبخق ييثْتش. ًذاؿتی داسيهؼٌ شيتأثيي غزا ليتجذ

 ييووتش ٍ( 66/271)خلخبل ٍ( 275)وَثشی ّبؿْشػتبى دس ذيتَل

 (. p; 01/0)ذيگشد هـبّذُ( 33/218)ييًو ؿْشػتبى دس آى

 ٍيي َّا ٍ آة ظيؿشا تفبٍت اصي ًبؿ سػذيه ًظشثِ هؼئلِ ييا

 تٌْب آثبدپبسع ٍ ػَاسلِيث هٌبعك چَى .اػت هزوَس هٌبعكي ويالل

ی شيػشدػ هٌبعك خضٍ ييًو ؿْشػتبى ٍ اػتبىی شيگشهؼ هٌبعك

 آثبدپبسعی ّبؿْشػتبى دسيي گشهب تٌؾ دبديا لحبػ ثِ وِ اػت

 پشٍسؽ دٍسُ عَل دٍسُ، ٍاخشا دس ـتشيث تلفبت دبديا ٍ ػَاسلِيث ٍ

ی ّبؿْشػتبى دس ذيتَليي وبسآ ؿبخق ييثْتش اػت تشوَتبُ

 ؿْشػتبى دس آى ييووتش ٍ( 66/271)خلخبل ٍ( 275)وَثش

 اصي ًبؿ احتوبال وِ(. p; 01/0)ذيگشد هـبّذُ( 33/218)ييًو

 هٌبعك ًجَدى ضٍلِيا ،ي گَؿتی هشغذاسی ٍاحذّب ـتشيث تشاون

 ٍ ييًو ؿْشػتبى دس پشٍسؽ دٍسُ عَل ثَدىي عَالً ٍ اػتمشاس

ي آلَدگ ٍي گَؿتی هشغذاسی ٍاحذّب ساػتمشا هحل ـتشيث فَاكل

 ،(1383)ّوىبساى ٍي صهبً. اػت خلخبل ٍ وَثش هٌبعك ووتش

 اػتبى دسي گَؿتی هشغذاس ٍاحذ 100ی ذيتَل ٍی اِيتغز ىشدلػو

 تلفبت ييبًگيه ٍ دادًذ لشاسي سػثش هَسد سای بسيثخت ٍ هحبل چْبس

 تيضش لَگشم،يو 09/2 ؿذُ ػشضِ هشؽ صًذُ ٍصى دسكذ،5/16

 تلفبت ثش نيالل ٍ ِيػَ اثش. وشدًذ گضاسؽ 36/2 سايي غزا ليتجذ

 ًؼجتي وَّؼتبً ٍ شيػشدػ نيالل دس تلفبت دسكذ ٍ ثَد داسيهؼٌ

 عَسثِ ييآس ثِ ًؼجت ساع ِيػَ دس ييّوچٌ ٍ هؼتذل نيالل ثِ

 (.>01/0p)ثَد ـتشيثی داسيؼٌه

 لياسدث استبنی گًضت جًجٍ دَىذٌ پشيسشی ياحذَب عملكشد ثش استقشاسی بيجغشاف مىطقٍ اثشاتی بثیاسص -14 جذيل

(SE± هيبوگيم) 

 دٍسُ عَلؿْشػتبى ًبم

(سٍص)

 تلفبت(لَگشميو)وـتبس ٍصى

(دسكذ)

ذيتَليي وبسآ ؿبخقييغزا ليتجذ تيضش

49bcde05/0 ± 75/262/0 ± 15/404/0 ± 07/271/6 ± 68/260abc ± 49/0لياسدث

ac 52 ± 65/0ييًو
 06/0 ±76/283/0± 05/7  06/0 ±27/2  95/8 ± 33/218 c 

51 ± 13/1ييػشػ acd
 11/0 ± 80/245/1 ± 5/5  10/0 ±26/2  5/15 ± 228 abc 

49 ± 96/1شيً aced
 20/0 ± 70/25/2 ± 6  18/0± 20/2  87/26 ± 235 abc 

49 ± 47/0ؿْش ييهـگ bd 05/0 ±65/2  6/0 ± 3/6  04/0 ±18/2  5/6 ± 234 abc 

5/47 ± 98/0يگشه de 1/0 ± 53/2  2/1 ± 12/6  09/0±16/2  43/13 ± 50/232 abc
 

45 ± 39/1آثبد پبسع be 14/0 ± 60/2  77/1 ± 3  13/0 ±25/2  19 ± 251 abc
 

±/96ػَاس لِيث 1 45 de 20/0 ± 70/2  51/2 ± 3  18/0 ± 20/2  87/26± 265 abc
 

48 ± 13/1خلخبل acde 11/0 ± 3  45/1 ± 16/5  10/0 ± 20/2  51/15 ± 66/271 abc
 

5/48 ± 39/1وَثش acde
 14/0 ± 87/2  77/1 ± 85/2  13/0 ± 10/2  19 ± 275 abc

 

P - value0003/0  177/0  114/0  462/0  010/0  

 .   ّؼتٌذ دسكذ 5 احتوبل ػغح دسی داسيهؼٌی آهبس اختالفی داسا ىػتَ ّش دس هـبثِ شيغ حشف هي حذاللی داسا اػذاد
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 هغبلؼِ هَسدی هشغذاسی ٍاحذّب اصي ويً اص ؾيث ،15 خذٍل هغبثك

 اص ّبًْبدُ وتيل ًَػبى هـىل ثب اٍل دسخِ دس لياسدث اػتبى دس

 دس ٍ ّؼتٌذ هَاخِ ٍاوؼي ٍ داسٍ سٍصُ،هي خَخِ داى، ليلج

 ثِي آلَدگ ،يهلشفی ّبًْبدُ بهغلَةً تيفيو اصی ثؼذ هشتجِ

ی ّبیضيسخَخِ ت،يثشًٍـ ٍ َوبػليً ليلج اصي ػفًَی ّبیوبسيث

 .ّؼتٌذ هٌذگلِ شهدبصيغ

 
 آن ثب پشيسش  ديسٌ طًل دس کٍی مطكالت وًع ثشحست مطبلعٍ مًسدی گًضت جًجٍ پشيسشی ياحذَب فشاياوی -15 ضمبسٌ جذيل

ضًوذیم مًاجٍ

دسكذفشاٍاًيدٍسُ عَل دس هـىالت

3852/53  هشؽ فشٍؽ ثبصاس ثجبت ػذم ٍ ّبًْبدُ وتيل ًَػبى

1512/21(داسٍ ٍ ٍاوؼي داى،خَخِ،)ّبًْبدُ ًبهغلَة تيفيو

1290/16(شُيغ ٍ تيثشًٍـ َوبػل،يًي)ػفًَی ّبیوبسيث

460/5داهپضؿىي وبسؿٌبػبى ًظبست ػذم ٍ شهدبصيغی ّبیضيس خَخِ

6920/97ول

280/2پبػخ ذٍىث

71100ول خوغ

 

 یشيگجٍيوت    

 اص اػتفبدُ وِ داؿت اظْبس تَاىيه هغبلؼِ ييا یّببفتِي ثِ تَخِ ثب

 خبم، ييپشٍتئ ثِ ؼنيهتبثَل لبثلی اًشط ًؼجت ثبيي غزای ّبشُيخ

 یٍاحذّب دس ػولىشد ثْجَد ثِ هٌدش وتبثچِ اػتبًذاسد هغبثك

ی ثشا ييثٌبثشا. ؿذ خَاّذ لياسدث اػتبى يگَؿت یهشغذاس

ی ّبخَخِ ِيتغز دس یهغز هَاد ثَدؾيث ٍ ووجَد اصی شيخلَگ

 هغبثك ؿذُ اػتبًذاسد ٍ هتَاصىی ّبشُيخ اص اػتفبدُ ،يگَؿت

 حبضش، پظٍّؾ حيًتب ثشاػبع.  اػتی ضشٍسی اهش وتبثچِ ِيتَك

يي غزا ليتجذ تيضش ٍ وـتبس ٍصى پشٍسؽ، دٍسُ عَلی شّبيهتغ

 اػت ثْتش لزا داؿتٌذ،ی داسيهؼٌ اثشات ذيتَليي وبسآ ؿبخق ثش

 عَل وشدى وَتبُ خْت دسي الذاهبت هزوَس ؿبخق ثْجَدی ثشا

ی هشغذاسی ّبػبلي اصي ويً اص ؾيث .شديگ اًدبم پشٍسؽ دٍسُ

 ثشخَسداسي هغلَث ِيتَْی ّبؼتنيػ اص لياسدث اػتبىي گَؿت

 هشؽ شٍسؽپی ّبػبليي عشاح دس اػتی ضشٍس  ييثٌبثشا  ؼتٌذ،يً

 ٍ ػبلي تيحذاوثشظشف هغبثك ِيتَْی ّبؼتنيػ تيظشف ،يگَؿت

 . ؿَد گشفتِ ًظش دس پشٍسؽ هٌغمِ يويالل ظيؿشا

     

   مىبثع   

 پشٍسؽ تيشيهذی ساٌّوب(. 1382) ييآس ييالي جبًيپـت ول اداسُ

 .تْشاى.صهؼتبى. ييآسي گَؿت خَخِ

 خَسان شيتأث(. 1383. )س. م ،يّبؿو ٍ. ح ،يًَساللْ ،.ج.م آگبُ،

 دٍهييي. گَؿتی ّبخَخِ ػولىشد ثشی آسد ٍ ؿذُ پلت دادى

. 1386 هبُ اسديجْـت 27-26. وـَس آثضيبى ٍ دام ػلَم وٌگشُ

.1569-1565 ف. وـَس داهي ػلَم هَػؼِ

(. 1387.)م ،يؼيًف ٍ ى ،یشياػىٌذسؿ ،.ُ بى،يالْ لغف ،.م افـبس،

 ػَخت لبثل یاًشط ثش   Rovabio Exelنيآًض شيتأثي ثشسػ

 خَخِ ػولىشد ٍ گٌذم بي خَ ِيپب ثشيي غزای ّبشُيخ ػبص ٍ

ی. وـبٍسص ٍصاست آهَصؽ ٍ مبتيتحم ػبصهبىي. گَؿتی ّب

 .تْشاى اػتبى هٌبثغ ٍی وـبٍسص مبتيتحم هشوض
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ي ثشسػ(. 1389.)ا ؼمَثفش،ي ٍ ة ،یبساحوذي ،.ح.م شاًًَذ،يث

. ػتبىلش اػتبىي گَؿتی ّبخَخِ هضاسع دس پشٍسؽ تيشيهذ

ي داه ػلَم مبتيتحم هَػؼِ ،يمبتيتحم عشحيي ًْب گضاسؽ

.وـَس

 دس تَليذ هختلف ػَاهل اثش اسصيبثي. (1378.)م ثٌذسآثبدی، ثيگي

 ٍ مبتيتحم ػبصهبى. لن هٌغمِ گَؿتي ّبیهشغذاسی ٍسیثْشُ

 اهَس ٍ عجيؼي هٌبثغ تحميمبت هشوضی. وـبٍسص ٍصاست آهَصؽ

 .لن دام

ي ثشسػ(. 1380.)ُ بى،يالْلغف ٍ  م ،يّبؿو ،.م ثٌذسآثبدی، ثيگي

 ثش ّبخَخِ خٌغ ٍ شُيخ ؿىلي چشث هختلف ػغَح اثشات

يي. گشهب تٌؾ ظيؿشا دسي گَؿتی ّبخَخِ ػولىشدی سٍ

 َسيؿْش 15. وـَس َسيع ٍ دام ِيتغزي پظٍّـ ٌبسيػو ييػَه

 .وشجي.داه ػلَم مبتيتحم هَػؼِ. 1380

(.  1383).م ،يتْشاًی ظبّشه ٍ ع ،يفتح ،.م ،ي،وشه.ف ،يصهبً

ی هشغذاسی ٍاحذّبی التلبد ٍی ذيتَل ػولىشدي بثياسص

ي داه ػلَم وٌگشُ يياٍلی. بسيثخت ٍ هحبل چْبس اػتبىي گَؿت

 هٌبثغ ٍی وـبٍسص داًـىذُ. 1383 َسيؿْش 12. وـَس بىيآثض ٍ

 .10-9 ف. وشج.تْشاى داًـگبُي ؼيعج

 ثْجَد هؼبًٍت(. 1393.)لياسدث اػتبىی خْبدوـبٍسص ػبصهبى

 دام اهَس ػولىشد آهبس.ثشًبهِ ٍ عشح ٍاحذي. داه ذاتيتَل

 .لياسدث. لياسدث اػتبى

 وٌگشُ اٍليي. 21 لشى دس تغزيِ ّبیاػتشاتظی(. 1383.)ا.ع ػويغ،

.  1383 ؿْشيَس 12 الي 10. وـَس آثضيبى ٍ داهي ػلَم

 .15 ف. تْشاى داًـگبُ

 ؼمَثفش،ي ٍ. ُ بى،يالْلغف ،.ق ،يپَسحؼبث ،.ح ،یآثبدغيخو

 دسيي غزا ليتجذ تيضش ثَدى ثبال ػللي ثشسػ(. 1387.)ا

 عشحيي ًْب گضاسؽ. وشهبًـبُ اػتبى دسي گَؿت هشؽ هضاسع

 .وـَسي داه ػلَم مبتيتحم هَػؼِ ،يمبتيتحم
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