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 بر عملکرد تولیذی میش لری بختیاری
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 چکیذُ:

ّا گیری بر ٍزى تَلذ ٍ ٍزى ضیرگیری برُّا لبل از جفتایي تحمیك بِ هٌظَر بررسی تأثیر ًورُ ٍضعیت بذًی هیص

یافتِ در یک گلِ رٍستایی یک رٍز لبل از رّا سازی لَچ در گلِ اًجام ضذ. سیصذ رأض هیص لری بختیاری پرٍرش 

گیری ضذًذ.  ًتایج ًطاى دادًذ ّا اًذازُهَرد ارزیابی ًورُ ٍضعیت بذًی لرار گرفتٌذ. ٍزى تَلذ ٍ ٍزى ضیرگیری برُ

ّا تحت تأثیر ًورُ درصذ( را داضتٌذ. ٍزى تَلذ برُ 37تریي فراٍاًی )، بیص 5/3ّای دارای ًورُ ٍضعیت بذًی کِ هیص

، کیلَگرم برُ هتَلذ ضذُ بِ 4ّای دارای ًورُ  ٍضعیت بذًی. در هیص(P > 05/0ٍضعیت بذًی هیص لرار ًذاضت )

ٍ گرم برُ هتَلذ ضذُ بِ ازای ّر کیلَگرم هیص در هعرض آهیسش  (P < 05/0ازای ّر رأض هیص در هعرض آهیسش )

(01/0 > P ) از ًظر آهاری هعٌی 5/3ّای ًورُ اختالف آى با هیصًسبت بِ سایریي باالتر بَد ٍلی( 05/0دار ًبَد < P) .

. (P > 05/0دار هطاّذُ ًطذ )ّای با ًورات هختلف ٍضعیت بذًی از ًظر ٍزى ضیرگیری اختالف آهاری هعٌیبیي هیص

ی ّر کیلَگرم هیص کیلَگرم برُ از ضیرگرفتِ بِ ازای ّر رأض هیص در هعرض آهیسش ٍ گرم برُ از ضیرگرفتِ بِ ازا

ّای از سایریي بَد ٍلی اختالف آى با هیص( P < 01/0، باالتر )4ّای با ًورُ ٍضعیت بذًی در هعرض آهیسش در هیص

ٍضعیت بذًی هطاّذُ گردیذ. بِ  2تریي عولکرد تَلیذی در ًورُ دار ًبَد. کناز ًظر آهاری هعٌی 5/3ٍ  3دارای ًورات 

ضَد زیرا پیطٌْاد هی 5/3تا  3گیری ّای لری بختیاری در زهاى جفتلَب برای هیصطَر کلی، ًورُ ٍضعیت بذًی هط

ٍ افت ضذیذ عولکرد تَلیذهثلی  5/4ٍضعیت بذًی ٍ در ًتیجِ ٍرٍد بِ ًورُ  4ّای دارای ًورُ احتوال چاق ضذى هیص

 ٍجَد دارد.
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 همذهِ     

( ٍ تَلیذهثلی 2010خَاُ ٍ صبلحی، ػولىشد تَلیذی )ٍعي

ّب تحت تأثیش ( هیص2010؛ سجیبى ٍ ّوىبساى، 1997)گَسدٍى، 

گیشی لشاس داسد. ٍصى ثذى هیص ٍصى ثذى هیص دس صهبى جفت

ثبضذ. ثٌذی )اًذاصُ ثذى( ٍ دسجِ چبلی هیداسای دٍ جضء استخَاى

تَاى اص ٍصى ّب داسای تٌَع است ٍ ثٌبثشایي ًویاًذاصُ ثذى دس هیص

خَاُ ٍ ثذى ثشای اسصیبثی چبلی یب الغشی حیَاى استفبدُ وشد )ٍعي

ّب ثْتش (. ثشای تؼییي هیضاى چبلی یب الغشی هیص2012ّوىبساى، 

استفبدُ ضَد )ساسل ٍ  1است وِ اص همیبس ًوشُ ٍضؼیت ثذًی

(. ًوشُ ٍضؼیت ثذًی 1993ى ٍ ّوىبساى، ؛ سبًس1969َّوىبساى، 

هیص یه اثضاس هذیشیتی سشیغ، آسبى ٍ ون ّضیٌِ جْت ثْجَد 

ای ٍ افضایص سَدآٍسی ّب، تؼییي ٍضؼیت تغزیِػولىشد هیص

(. ًوشُ ٍضؼیت 2010ثبضذ )سجیبى ٍ ّوىبساى، ٍاحذ تَلیذی هی

                                          

1- Body Condition Score 

ص ّب اص ًظش چبلی ٍ الغشی هستمل اثذًی هؼیبسی ثشای همبیسِ هیص

ٍصى ثذى، اًذاصُ ثذى، ًژاد، پش یب خبلی ثَدى دستگبُ گَاسش ٍ 

ثبضذ. ثشای تؼییي ًوشُ ٍضؼیت ثذًی، ثِ ّش هیص ثش همذاس پطن هی

اسبس همذاس چشثی ٍ هبّیچِ هَجَد دس دٍ عشف ستَى فمشات دس 

گیشد )چبق( تؼلك هی 5)ثسیبس الغش( تب  1ًبحیِ ووش یىی اص ًوشات 

 (.2006)تبهپسَى ٍ هییش، 

ًتبیج ثشخی هغبلؼبت حبوی اص تأثیش هثجت ًوشُ ٍضؼیت ثذًی دس 

ثبضذ )ػجذالوجیذ، ّب هیگیشی ثش ػولىشد تَلیذی هیصصهبى جفت

(. 2012خَاُ ٍ ّوىبساى، ؛ ٍعي2010؛ سجیبى ٍ ّوىبساى، 2009

ًوشُ هغلَة ٍضؼیت ثذًی دس ّش هشحلِ اص چشخِ تَلیذی ٍ 

ٍضؼیت ثذًی هغلَة دس صهبى تَلیذهثلی هتفبٍت است. ًوشُ 

)هَلیٌب ٍ  2گیشی ثشای ثشخی ًژادّبی گَسفٌذ هبًٌذ هبًچگبجفت

                                          2- Manchega 

Applied Animal Science Research Journal  No 20 pp  :  25-30 

Effects of body condition score before mating on productive performance of Lori-

Bakhtiari ewe 

By: Mohsen bagheri ,Scientific member of Animal Science Research Department, Chaharmahal and 

Bakhtiari Agricultural and Natural Resources Research Center, Agricultural Research Education and 

Extension Organization( AREEO), Shahrekord 

The aim of this study was to determine effects of ewe's body condition score (BCS) before 

mating on lambs birth and weaning weights. For this purpose, body condition score of 300 

Lori-Bakhtiari ewes reared in rural flock were assessed one day before ram introduced. 

Lambs weight at birth and weaning were recorded. The results showed that, the highest 

relative frequency (37%) being observed for ewes with a BCS of 3.5. Lambs birth weight 

was not affected by BCS (P>0.05). Kilogram lambs born per ewe exposed (P<0.05) and 

grams lambs born per kilogram ewe exposed (P<0.01) were higher for ewes with a BCS of 

4, but, the differences between ewes with a BCS of 3.5 and 4 were not statistically 

significant (P>0.05). Lambs weight at weaning was not affected by BCS (P>0.05). 

Kilogram lambs weaned per ewe exposed and grams lambs weaned per kilogram ewe 

exposed were higher (P<0.01) for ewes with a BCS of 4, however the differences between 

that and ewes with a BCS of 3 and 3.5 were not statistically significant. The lowest 

productive performance was observed for ewes with a BCS of 2. Therefore, because of 

possibility being fat for ewes with a BCS of 4 and reach to BCS of 4.5 and thereafter 

vehement loss in productive performance, the best BCS of Lori-Bakhtiari ewes before 

mating was proposed 3-3.5. 
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)سجیبى  4(، هبلپَسا2009)ػجذالوجیذ،  3(، اٍسبیوی1994ّوىبساى، 

( 2012خَاُ ٍ ّوىبساى، ( ٍ لشی ثختیبسی )ٍعي2010ٍ ّوىبساى، 

گضاسش ضذُ است. گَسفٌذ لشی ثختیبسی یه  5/3تب  2ثیي 

تشیي ًژادی است وِ دس استبى چْبسهحبل داس ٍ هؼوَلذ دًجِگَسفٌ

ضَد ّبی صاگشس  پشٍسش دادُ هیٍ ثختیبسی ٍ دس داهٌِ وَُ

(. ثب تَجِ ثِ هغبلت روش ضذُ، ایي 2010خَاُ ٍ صبلحی، )ٍعي

( ٍ 2012خَاُ ٍ ّوىبساى، همبلِ دس تىویل هغبلؼبت لجل )ٍعي

مبیسِ ًوشات هختلف تشٍیج ًوَدى ًتبیج ثِ دست آهذُ، ثِ ه

ّب دس استجبط ثب ٍصى تَلذ ٍ ٍصى ضیشگیشی ثشُ-ٍضؼیت ثذًی هیص

 ّب دس یه گلِ لشی ثختیبسی پشداختِ است.

 

 ّاهَاد ٍ رٍش     

سأس هیص لشی ثختیبسی دس یه گلِ گَسفٌذ پشٍسش  300تؼذاد 

ّب اص اٍاخش یبفتِ دس سبهبًِ سٍستبیی هَسد هغبلؼِ لشاس گشفتٌذ. هیص

ضذًذ ٍ پبییض تب اٍایل ثْبس دس آغل ًگْذاسی ضذُ ٍ تغزیِ دستی 

چش گیبّبى صساػی ٍ ثبغی تغزیِ هبثمی سبل اص هشاتغ اعشاف ٍ پس

گیشی اٍاخش تبثستبى تب اٍایل پبییض ثَد ٍ ثشُ-وشدًذ. فصل جفت

صایی دس اٍاسظ تب اٍاخش صهستبى اتفبق افتبد. ًوشُ ٍضؼیت ثذًی 

یه سٍص لجل اص سّب وشدى لَچ دس گلِ ٍ ثش اسبس ًوشُ-ّب هیص

)ساسل ٍ ّوىبساى،  5/0)چبق( ثب فبصلِ  5)ثسیبس الغش( تب  1دّی 

گیشی ضذ. اسصیبثی ًوشُ ٍضؼیت ثذًی تَسظ یه ًفش ( اًذاص1969ُ

ّب ٍ ٍصى ٍ یه ثبس ثشای ّش سأس هیص اًجبم ضذ. ٍصى تَلذ ثشُ

ّبی هتَلذ ضذُ دس ى ثشُّب سوَسدگیشی ضذًذ. ٍصضیشگیشی آى

ّب ًیض پس اص گیشی ضذ. ٍصى ضیشگیشی ثشُسبػبت اٍلیِ تَلذ اًذاصُ

 120 ± 10سبػت هحشٍهیت اص آة ٍ خَسان ٍ دس سي  18

( ٍ سٍیِ 2000) SASّب ثب ًشم افضاس گیشی ضذ. دادُسٍصگی اًذاصُ

GLM  هَسد آًبلیض آهبسی لشاس گشفتٌذ. هذل هَسد استفبدُ جْت

 ّب ثِ صَست ریل ثَد.ادُتجضیِ د
yijk=µ + BCSi + Sj+ b1(EBWijk-EBW000) + 

b2(LWAijk-LWA000) + eijk 

yijk .ّش ػالئن اختصبسی ثِ وبس سفتِ دس هذل ثِ ضشح ریل ثَدًذ :

: اثش ًوشُ ٍضؼیت ثذًی : هیبًگیي ول، µBCSiیه اص هطبّذات، 

(1 ،5/1 ،2 ،5/2 ،3 ،5/3 ،4  ٍ5/4Sj ،) ،ُاثش جٌس ثشُ هتَلذ ضذ ،

                                          
3- Ossimi 

4- Malpura 

b1گیشی، : ضشیت تبثؼیت اص ٍصى ثذى دس جفتEBWijk:  ٍصى

: هیبًگیي ٍصى EBW000گیشی )ویلَگشم(، ثذى هیص دس جفت

، ضشیت تبثؼیت سي ثشُ دس b2گیشی ّب دس صهبى جفتهیص

، سي ّش ثشُ دس صهبى ضیشگیشی )سٍص(، LWAijkضیشگیشی، 

LWA000ُّب )سٍص( ٍ ، هتَسظ سي ضیشگیشی ثشeijk اثشات ثبلی :

ّب دس ًوشات هختلف ٍضؼیت هبًذُ. ثِ ایي دلیل وِ تؼذاد هیص

ثذًی ثسیبس هتفبٍت ثَد ثشای همبیسبت اص هیبًگیي حذالل هشثؼبت ٍ 

t استفبدُ ضذ.  آصهَى 

 ًتایج ٍ بحث    

ّب ثش اسبس ًوشات ٍضؼیت ثذًی دس گلِ هَسد هغبلؼِ فشاٍاًی هیص

ّب هشثَط ثهِ   تشیي فشاٍاًی هیصآٍسدُ ضذُ است. ثیص 1دس جذٍل 

ّبی داسای ًوشات ٍضؼیت ثذًی ثَد. فشاٍاًی هیص 5/3ٍ  3ًوشات 

تهَاى   دسصهذ ثهَد. ثٌهبثشایي ههی    5تهش اص   ٍضؼیت ثذًی ون 5/4ٍ  2

گفت وِ گلِ هَسد هغبلؼِ اص ًظش ًوهشُ ٍضهؼیت ثهذًی دس ضهشایظ   

(. تبهپسَى ٍ هییش 1388خَاُ ٍ ّوىبساى، هغلَثی لشاس داضت )ٍعي

( ثیبى ًوَدًذ وِ ثِ عَس هؼوَل ًوشُ هغلَة ٍضؼیت ثذًی 2006)

  ثبضذ.هی 5/2گیشی ثبالتش اص ّب لجل اص جفتهیص

هیبًگیي حذالل هشثؼبت ٍ خغبی استبًذاسد ٍصى تَلذ، ویلَگشم ثشُ 

هتَلذ ضذُ ثِ اصای ّش سأس هیص دس هؼشض آهیضش ٍ گشم ثشُ 

ّش ویلَگشم ٍصى هیص دس هؼشض آهیضش دس  هتَلذ ضذُ ثِ اصای

آٍسدُ ضذُ است. ّشچٌذ وِ اص ًظش ػذدی ٍصى تَلذ ثشُ- 2جذٍل 

ٍضؼیت ثذًی ثبالتش اص سبیشیي ثَد اهب، ثیي هیص- 5/3ّب دس ًوشُ 

ّب ّبی داسای ًوشُ ٍضؼیت ثذًی هختلف اص ًظش ٍصى تَلذ ثشُ

ّبی ثشُداس ٍجَد ًذاضت. ثِ عَس هتَسظ، اختالف آهبسی هؼٌی

ٍضؼیت ثذًی اص ٍصى تَلذ  2ّبی داسای ًوشُ هتَلذ ضذُ اص هیص

داس ّب ثب سبیشیي هؼٌیتشی ثشخَسداس ثَدًذ ٍلی اختالف آىپبییي

ًجَد. دس هَسد صفت ویلَگشم ثشُ هتَلذ ضذُ ثِ اصای ّش سأس 

ّب هیص دس هؼشض آهیضش ٍضؼیت هتفبٍتی ًسجت ثِ ٍصى تَلذ ثشُ

ّبی داسای ًوشات هختلف ِ ثیي هیصهطبّذُ ضذ ثِ عَسی و

</05داس )ٍضؼیت ثذًی اختالف آهبسی هؼٌی 0  P)  .هطبّذُ ضذ

اص ًظش ایي صفت ثبالتش اص  4ّبی داسای ًوشُ ٍضؼیت ثذًی هیص

 5/3ّبی داسای ًوشُ ّب ثب هیصسبیشیي ثَدًذ ٍلی اختالف آى
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ضذُ  داس ًجَد. ویلَگشم ثشُ هتَلذٍضؼیت ثذًی اص ًظش آهبسی هؼٌی

ّبی داسای ًوشُ ثِ اصای ّش سأس هیص دس هؼشض آهیضش دس هیص

ّبی تش ثَد ٍ پس اص آى هیصٍضؼیت ثذًی اص سبیشیي پبییي 2

 ٍضؼیت ثذًی لشاس داضتٌذ.  5/4ٍ  5/2داسای ًوشات 

 ثِ اصای ّش ویلَگشم هیص دس هؼهشض آهیهضش    گشم ثشُ هتَلذ ضذُ

ّبی داسای ًوشات هختلف ٍضؼیت ثهذًی، هتفهبٍت ٍ   ثیي هیصًیض 

( ثهههَد.  P < 01/0داس )ّهب ثسهههیبس هؼٌهی   اص ًظهش آههبسی اخهههتالف آى   

ّبی داسای ًوشات هختلف ٍضؼیت ثذًی اص تشتیت لشاسگشفتي هیص

ثهِ اصای ّهش    لحبػ ایي صفت، هبًٌذ صفت ویلَگشم ثشُ هتَلذ ضذُ

 ثَد. سأس هیص دس هؼشض آهیضش

 
 

 ّا بر اساض ًورُ ٍضعیت بذًی در گلِ هَرد هطالعِفراٍاًی هیص -1جذٍل 

 ًوشُ ٍضؼیت ثذًی 

 1 2 5/2 3 5/3 4 5/4 

 10 43 112 102 29 4 0 تؼذاد

 33/3 33/14 33/37 34 67/9 33/1 0 دسصذ

 

 

 هیاًگیي حذالل هربعات ٍ خطای استاًذارد صفات هربَط بِ اٍزاى تَلذ در ًورات هختلف ٍضعیت بذًی هیص -2جذٍل 

ًوشُ ٍضؼیت 

 ثذًی

تؼذاد 

 هیص

تؼذاد ثشُ 

هتَلذ 

 ضذُ

ٍصى تَلذ 

 )ویلَگشم(

ویلَگشم ثشُ هتَلذ ضذُ ثِ اصای ّش 

 سأس هیص دس هؼشض آهیضش

گشم ثشُ هتَلذ ضذُ ثِ اصای ّش 

 هؼشض آهیضش ویلَگشم هیص دس

2 4 2 47/1 ± 10/4 47/± 1  d55/2 54/± 6  d51/44 

5/2 29 27 13/0 ± 30/4 60/± 0  c00/4 21/± 3  c51/69 

3 102 112 07/0 ± 72/4 14/± 0  b18/5 57/± 2  b06/90 

5/3 112 131 05/0 ± 83/4 16/± 0  ab65/5 36/± 2  ab23/98 

4 43 56 11/0 ± 68/4 26/± 0  a09/6 69/± 2  a87/105 

5/4 10 9 21/0 ± 67/4 86/± 0  c47/4 16/± 4  c71/77 

>/05   داسیسغح هؼٌی 0  P 05/> 0  P 01/> 0  P 
a-cداسی ثب ّن ًذاسًذ.( هیبًگیي حذالل هشثؼبت دس ّش ستَى وِ داسای حشف هطتشن ّستٌذ، اص ًظش آهبسی تفبٍت هؼٌی 

 

( دس هغبلؼِ 2012خَاُ ٍ ّوىبساى )ایي تحمیك، ٍعي هغبثك ثب ًتبیج

گیشی ثش ػولىشد اثش ًوشُ ٍضؼیت ثذًی هیص دس صهبى جفت

ّبی لشی ثختیبسی ثیبى داضتٌذ وِ ثب افضایص ًوشُ تَلیذی هیص

ّب افضایص ًطبى ، ػولىشد تَلیذی هیص5/3ٍضؼیت ثذًی تب ًوشُ 

یبثذ. ایطبى ثیبى داضتٌذ وِ ثشای اوثش دادُ ٍ پس اص آى وبّص هی

اص ًظش آهبسی اختالف  4تب  3صفبت تَلیذی هیص ثیي ًوشات 

 داس ٍجَد ًذاضت.هؼٌی

هیههبًگیي حههذالل هشثؼههبت ٍ خغههبی اسههتبًذاسد ٍصى ضههیشگیشی،   

ویلَگشم ثشُ اص ضیشگشفتِ ثِ اصای ّش سأس هیص دس هؼشض آهیضش 

گشم ثشُ اص ضهیش گشفتهِ ثهِ اصای ّهش ویلهَگشم ههیص دس هؼهشض        ٍ 
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ّبی ثهب ًوهشُ ٍضهؼیت   آٍسدُ ضذُ است. هیص 3آهیضش دس جذٍل 

ّهب ثهب ّوهذیگش تفهبٍت   ثذًی هتفبٍت، اص ًظهش ٍصى ضهیشگیشی ثهشُ   

ّهبی داسای ًوهههشُ   داسی ًذاضهههتٌذ ّهش چٌهذ وهههِ ههیص   آههبسی هؼٌهی   

ثَدًهذ. ویلهَگشم    اص ًظش ػذدی ثبالتش اص سبیشیي 5/3ٍضؼیت ثذًی 

ثشُ اص ضیشگشفتِ ثِ اصای ّش سأس هیص دس هؼهشض آهیهضش ٍ گهشم   

ثشُ اص ضیش گشفتِ ثِ اصای ّش ویلَگشم هیص دس هؼهشض آهیهضش دس   

ّبی ثب ًوشُ ٍضؼیت ثذًی هختلف داسای تفبٍت آهبسی ثسیبس هیص

ٍضهؼیت ثهذًی    4ّبی داسای ًوشُ ( ثَد. هیص P < 01/0داس )هؼٌی

-ّب ثب هیصت ثبالتش اص سبیشیي ثَدًذ اهب اختالف آىاص ًظش ایي صف

داس ٍضهؼیت ثهذًی اص ًظهش آههبسی هؼٌهی    5/3ٍ  3ّبی داسای ًوشُ 

ٍ دس ًتیجهِ ثهبال    5/4ًجَد. تؼذاد ون هیص دس ًوشُ ٍضهؼیت ثهذًی   

( 2012خهَاُ ٍ ّوىهبساى،   ّهب )ٍعهي   ثَدى خغبی اسهتبًذاسد دس آى 

ّهبی   صفبت ثهب ههیص   ّب دس ثشخی ثبػث ضذُ است وِ اختالف آى

داس ًجبضذ. هؼٌی 5/3ٍ  3داسای ًوشات 
 

 ّا در ًورات هختلف ٍضعیت بذًی هیصهیاًگیي حذالل هربعات ٍ خطای استاًذارد صفات هربَط بِ ٍزى ضیرگیری برُ -3جذٍل 

ًوشُ ٍضؼیت 

 ثذًی

تؼذاد 

 هیص

تؼذاد ثشُ اص 

 ضیشگشفتِ

ٍصى ضیشگیشی 

 )ویلَگشم(

ثِ اصای ّش  ویلَگشم ثشُ اص ضیشگشفتِ

 سأس هیص دس هؼشض آهیضش

گشم ثشُ اص ضیشگشفتِ ثِ اصای ّش 

 ویلَگشم هیص دس هؼشض آهیضش

2 4 2 10/1 ± 10/34 85/± 9  d04/17 86/170 ± d63/295 

5/2 29 25 71/0 ± 34/30 04/± 4  dc15/26 11/70 ± dc57/453 

3 102 102 52/0 ± 18/32 42/± 1  abc18/32 74/24 ± abc04/558 

5/3 112 126 47/0 ± 52/33 30/± 1  ab71/37 66/22 ± ab01/654 

4 43 52 86/0 ± 38/33 46/± 2  a36/40 82/42 ± a94/699 

5/4 10 9 15/2 ± 83/32 85/± 5  bc55/29 57/101 ± bc43/512 

 سغح 

 داسیهؼٌی
  

05/< 0  P 01/> 0  P 01/> 0  P 

a-c) داسی ثب ّن ًذاسًذ.هیبًگیي حذالل هشثؼبت دس ّش ستَى وِ داسای حشف هطتشن ّستٌذ، اص ًظش آهبسی تفبٍت هؼٌی 

 

( ثِ تشتیت دس 2010( ٍ سجیبى ٍ ّوىبساى )2009ػجذالوجیذ )

ّبی ًژاد اٍسبیوی ٍ هبلپَسا، ساثغِ ػولىشد تَلیذی هَسد هیص

گیشی سا گضاسش ثب ًوشُ ٍضؼیت ثذًی دس صهبى جفتّب هیص

-(، وبّص ػولىشد تَلیذی هیص2001ًوَدًذ. سیٌذ ٍ ّوىبساى )

گیشی سا ثِ دس صهبى جفت 3تش اص ّبی ثب ًوشُ ٍضؼیت ثذًی پبییي

ّب دس هشاحل اًتْبیی آثستٌی هشثَط تغزیِ ًبهٌبست ایي هیص

 اًذ.داًستِ
 

 تَصیِ ترٍیجی     

ّب آسبى ٍ ون ّضیٌِ است. گیشی ًوشُ ٍضؼیت ثذًی هیصاًذاصُ

 ثشای ّش یه اص هشاحل چشخِ تَلیذهثلی هیص هبًٌذ 

گیشی، آثستٌی، صایوبى ٍ ... ًوشُ ٍضؼیت ثذًی ثْیٌِ هتفبٍت جفت

-است. ثِ ػٌَاى هثبل ًوشُ ثْیٌِ ٍضؼیت ثذًی هیص دس صهبى جفت

ثبضذ. دس گَسفٌذ لشی ثختیبسی ًوشُ هی 5/3یشی دس حذٍد گ

گیشی ثش ویلَگشم ثشُ هتَلذ ضذُ ٍ اص ٍضؼیت ثذًی لجل اص جفت

ّبی خَد سا ضیشگشفتِ تأثیشگزاس ثَد. ثٌبثشایي، داهذاساى ثبیذ هیص

گیشی ثشسبًٌذ تب ػولىشد ثِ ًوشُ هغلَة ٍضؼیت ثذًی ثشای جفت

ًوشُ هغلَة ٍضؼیت ثذًی دس صهبى تَلیذی دس گلِ افضایص یبثذ. 

گشدد ّش هی پیطٌْبد 5/3تب  3گیشی عجك ًتبیج ایي هغبلؼِ، جفت

ٍضؼیت ثذًی اص ػولىشد ثبالتشی  4ّبی داسای ًوشُ چٌذ وِ هیص

ّب ٍ تش ضذى هیصسٍد وِ ثب چبقثشخَسداس ثَدًذ اهب ثین آى هی

فت ضذیذی ٍ ثبالتش، ػولىشد تَلیذهثلی ا 5/4ّب ثِ ًوشُ ٍسٍد آى

ّبی ثب ًوشات هختلف ٍضؼیت ّب دس هیصپیذا وٌذ. ٍصى تَلذ ثشُ

صایی احتوبل سخت 5/3تب  3ثذًی هطبثِ ثَد. ثٌبثشایي، دس ًوشات 

 ثبالتش اص سبیش ًوشات ٍضؼیت ثذًی ًخَاّذ ثَد.
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