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ُ  خطك،، هبدُ  پذیزی تفبلِ هزکببت ضبهلّبی تجشیِایي تحقیق بِ هٌظَر تؼییي تزکیببت ضیویبیی ٍ فزاسٌجِ آلكی،  هكبد

یك، سكبلِ    گَسكفٌذ ط أاس چْكبر ر ش، خبکسكتز ٍ کلسكین   سكلَل سلَلی ٍ دیَارُ سلَلی هٌْبی ّوی خبم، دیَارُپزٍتئیي

ّكبی آسهبیطكی در    دام. کیلَگزم استفبدُ ضذ  38 ± 2اس تَدُ ًضادی سل بب هیبًگیي ٍسًیدر ضکوبِ گذاری ضذُ فیستَلِ

. اس طزح آهكبری کبهكل تػكبدفی در ایكي آسهكبیص اسكتفبدُ ضكذ.        ًذطَل هذت آسهبیص در سطح ًگْذاری تغذیِ ضذ

ای در ّفت سهبى هختلف بكزآٍرد گزدیكذ. هقبیسكِ    ّبی ًبیلًَی اس طزیق اًکَببسیَى ضکوبِپذیزی بِ رٍش کیسِ تجشیِ

ِ  a+bپكذیزی   پذیزی، درغذ تجشیِ پتبًسیل تجشیِ پكذیزی هكّر ز تفبلكِ خطك، پزتقكبل استحػكبلی اس        ( ٍ هیكشاى تجشیك

خكبم،   آلكی، پكزٍتئیي   ّبی  هبدُ خط،، هبدُ بزای ضبخع 05/0کبرخبًجبت هختلف ٍ اًَاع هزکببت استبى بب ًزخ ػبَر 

دار ًبكَد.   هؼٌكی  05/0( اس ًظز آهكبری در سكطح   NDFی سلَلی  (  ٍ دیَارADFُسلَلش   ی سلَلی هٌْبی ّویدیَارُ

 پَست ًبرًگی،  ًبرًج، سبًگیي ٍ غطبی داخلی پزتقبل یكب پبلك ( بكِ    ی هزکببت ی قببلیّت تجشیِ پذیزی هّر ز تفبلِداهٌِ

ی سلَلی در ًكزخ ػبكَر   سلَلش ٍ دیَارُ ی سل َلی هٌْبی ّویآلی، پزٍتئیي، دیَارُ یی خط،، هبدُتزتیب بزای هبدُ

رغكذ بكِ دسكت آهكذُ     د 1/38تب  4/27ٍ  1/50تب  2/45، 6/51تب  8/47،  6/52تب  1/48،  8/48تب  5/42در سبػت بیي  05/0

پذیزی تفبلِ خط، پزتقبل استحػبلی اس کبرخبًجبت غٌؼتی  کتزا، تزًج ٍ سیسكٌگبى( بكزای    ی قببلیّت تجشیِاست. داهٌِ

تكب    5/74سلَلش ی سلَلی هٌْبی ّوی، دیَار2/76ُتب  73، پزٍتئیي 4/78تب  7/74ی آلی، هبد3/80ُتب  1/76ی خط، هبدُ

 درغذ هحبسبِ ضذُ است. 2/74تب  3/71ی سلَلی ٍ دیَارُ 9/76
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 هقذهِ     

دز غووَاحد دزیووبي اووصز اش آغووتبزا تووب گسگووبى ازقووبم ه تلفووي اش   

اش ازاضوي    دزقود  8/35ؾَد. اغتبى هبشًدزاى ثب  جبت كؿت هيهسكّ

دزقود اش كود    37ثبؾود.    جبت كؿَز، ثيؿتسیي غغح زا دازا هيهسكّ

ؾَد. غغح شیس كؿوت    جبت كؿَز دز ایي اغتبى اًدبم هيهسكّتَليد 

 55ّكتوبز، غوغح ثوبزٍز كوِ    7/86689ایي ًبحيوِ دز حوبل حبضوس   

دزقد دزاتبى پيًَودي زٍي پبیوِ    25دزقد آى زا پستقبل ت وي، 

دزقووود ًوووبزًگي هحلوووي، اًؿوووَ، كلووووبًتيي،  غوووبیس ازقووبم  15ًوووبزًح، 

َ ؾويسیي ٍ گسیو     ليوَ تسؼ، ليوو ؾبهد  دزقد هتفسقِ 5ًبزًگي ٍ 

 .غتتي ا 1686716ثبؾد. تَليد غبليبًِ ایي ًبحيِ  فسٍت هي

ِ    ي هؿكد عودُ هسكجوبت دز   ي   عدم هكسف، یب هكوسف كون تفبلو

ًؿو َازكٌٌدگبى عودم آگوبّي كوبفي داهودازاى هٌغقوِ اش    ي خيسُ

اَزاكي، تَليد اًجوَُ آى دز    ي ایي هبدُ يٍ كيف يكوّاكَقيّبت 

ّصیٌِ حود ٍ ًقود ثوِ لحوبػ زعَثوت شیوبد    شهبى كَتبُ،  ثبال ثَدى

ثووِ  ثبؾوود. دز حووبل حبضووس ثووب ٍخوووَد اٌوودیي كبزابًووِ هدْووص  هوووي

ّبي تَليدي اؿک ؾدُ ٍ ث وؽ    ؿک كٌٌدُ، تفبلِاّبي  دغتگبُ

ت اي اش ایووي هحكووَل فسعووي تجوودید ثووِ اووَزاكي ثووب قبثليّوو  عووودُ

دز ًْبیت هٌدس ثِ پبیيي آهدى ّصیٌوِ حوود ًٍقود    ٍ هبًدگبزي ثبال

 اغت.ؾدُ 

 ي دزقوود هيووَُ  65 توووب 55ایوووي هحكووَل فسعووي ثوووِ قووَزت تووبشُ 

دزقد هوبدُ اؿوک    15تب  10ؾَد كِ حبٍي  جبت زا ؾبهد هيهسكّ

 12غوبالًِ ثويؽ اش    اغت. ّوبى عَز كِ ثيوبى ؾود دز حوبل حبضوس   

جوبت دز كبزابًدوبت اغتحكوبل   اؿک ؾودُ هسكّ  ي ّصازتي تفبلِ

ه تلف كؿوَز    ؾَد كِ خْت هكسف ثِ هٌبعق آة هيَُ تَليد هي

ّبي تس تَليد ؾودُ ثػويبز هحودٍد    ؾَد. دز حبلي كِ تفبلِ حود هي

گوسدد    ثِ هكسف زغيدُ ٍ یب خْت دفع ثِ ثيسٍى كبزابًِ حود هي

كِ ثبلغجع ثبال زفتي ّصیٌِ تَليد آة هيَُ ٍ آلَدگي هحيظ شیػوت   

اش آًدوبئي كوِ قػووت اعتون تسكيجوبت   .زا ثِ دًجبل اَاّد داؾوت 

 ُ ّووبي  كسثَّيوودزاتاش اووَزاكي زا پكتوويي    غووباتوبًي ایووي هووبد
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This experiment was conducted to determine chemical composition and degradability parameters of 

citrus pulp produced in Mazandaran province using AOAC (1995) and VanSoest (1991) consist of 

DM, OM, CP, NDF, ADF, ash and Ca. four rumen fistulated male lambs (38±2 kg Body Weight) 

was used in a completely randomized design. Animal was kept in separate metabolic cages and was 

fed at maintenance level with diets containing a ratio of 50:50 concentrate to forage. Citrus pulp 

samples was incubated in rumen at seven different times consist of 2, 4, 8, 16, 24, 48 and 72 hrs. The 

results of this experiment indicated that there was no significant difference among b, a+b and 

effective degradability (ED) of DM, OM, CP, NDF and ADF of citrus pulps. Range of ED for DM, 

OM, CP, NDF and ADF of citrus pulps including tangerine peel, sure orange, sangin orange and 

inner layers of orange was as follow; 42.5-48.8, 48.1-52.6, 47.8-51.6, 45.2-50.1 and 27.4- 38.1% 

respectively. Range of degradability parameters (a+b) of DM, OM, CP, NDF and ADF of dried 

citrus pulps produced at industrial level (Kotra, Torang and Sisangan plants), was as follow; 76.1-

80.3, 74.7-78.4, 73.0-76.2, 74.5-76.9 and 71.3- 74.2% respectively. 
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ّوبي فسعوي   اغتفبدُ ثْيٌوِ اش فوسآٍزدُ   . دّد الْضن تؿكيد هي غْد

   ِ اي ایووي هحكووَالت قووٌبیع یوورایي ٍ آگووبّي اش ازشؼ ت ریوو

 ثبؾد. يت قبثد  تَخْي ثساَزداز هيهحكَالت اش اّوّ

( هيوبًگيي   2001(، ٍ هيسٍى )1984(، غسا )1980هبزتيٌص ٍ پبغكبل )

ِ   تسكيجبت ؾيويبیي هوَاد ه ورّ    اؿوک هسكجوبت زا ثوساي    يي تفبلو

آلوي، پوسٍتئيي اوبم، اسثوي اوبم، دیوَازُ    ياؿوک، هوبدُ    ي هبدُ

ثوِ تستيوت     َلص، كلػين ٍ فػفسغلّ َلي هٌْبي ّويَلي، دیَازُ غلّغلّ

1± 2/90 ،± 3 9/90 ،2/0 ± 7/،0 9/0± 3  ،± 3/9 ،4/2 ± 9/16 ،

 .ازؼ كسدًددزقد گص 3/0 07/0± ٍ 4/3 7/1±

( تسكيجووبت ؾوويويبیي هووَاد ه ووري تفبلووِ اؿووک   1980اًصهيٌگووس )

هسكجبت ٍ تفبلِ اؿک پستقبل زا ثوساي هوبدُ اؿوک، هوبدُ آلوي،   

، 9/6، 5/93، 90پسٍتئيي ابم، اسثي ابم، كلػين ٍ فػفسثِ تستيوت   

دزقوود گووصازؼ    11/0، 71/0، 9/1، 5/8، 8/95، 88ٍ  3/0، 7/2، 4

ي پستقبل هسعوَة زا    بت ؾيويبیي تفبلِ( تسكيج1371فضبئلي ). دكس

ابكػوتس   ٍ فيجس ابم اؿک، پسٍتئيي ابم، اسثي ابم،  ي هبدُثساي 

 دزقد گصازؼ كسد.  45/3ٍ  1/7، 31/3، 47/6، 19ثِ تستيت 

ِ   ( تسكيجوبت ؾويويبیي هوَاد ه ورّ   1386ثيبت ٍ ّوكبزاى )  يي تفبلو

 ياؿک ًوبزًگي ٍ ًوبزًح زا ثوساي هوبدُ    ي جبت، تفبلِاؿک هسكّ

َلي هٌْوبي   غولّ  يَلي، دیوَازُ   غولّ  ياؿک، اسثوي اوبم، دیوَازُ   

، 5/93ٍ  17، 23، 25، 8/2، 94َلص ٍ ابكػووتس ثووِ تستيووت غوولّ ّوووي

 .دزقد گصازؼ كسد 5/3ٍ 22، 14، 5/6، 94، ٍ 23،5/5، 17، 5/1

ِ   ت ّضون   لرا تحقيق حبضس ثوِ هٌتوَز ثسزغوي هيوصاى قبثليّو     ي تفبلو

 گسفت. دز ؾكوجِ گَغفٌد اًدبم هسكّجبت 

 

 ّب:  هَاد ٍ رٍش     

كبزابًدوبت    ّوبي هوَزد آشهوبیؽ اش    ًوًَِ :شهبى ٍ هحد آشهبیؽ

ثوِ   هبشًدزاى تْيِ گسدید ٍ  گيسي هسكجبت دز یسة اغتبى آة هيَُ

عوليوبت   ؾْس اًتقوبل دادُ ؾود.    دز ؾْسغتبى قبئنهحد اخساي عسح 

داًؿوكدُ    دز ایػتگبُ تحقيقبت علَم داهوي  ؽ حبضسٍّاخسایي پط

 ٍاحوود داًؿووگبُ آشاداغووالهي  ،علووَم كؿووبٍزشي ٍ هٌووبثع عجيعووي   

 اغتبى هٌبثع عجيعي ؾْس ٍ آشهبیؿگبُ هسكص تحقيقبت كؿبٍزشي قبئن

 .هبشًدزاى اًدبم ؾد

ظ أایووي آشهووبیؽ اش اْووبز ز دز: ّككبی هككَرد آسهككبیص دام

اش تَدُ ًطاد دز ؾكوجِ گرازي ؾدُ  فيػتَلٍِ غبلِ   یک گَغفٌد ًس

ّوبي    كيلَگسم اغتفبدُ ؾد. دام 238±بًگيي ٍشًيثب هيهبشًدزاى شل 

ٍ  هسثع هتس غبًتي 150×60ّبي هتبثَليكي ثِ اثعبد  آشهبیؿي دز قفع

هتس فبقولِ داؾوت    غبًتي 20هتس كِ اش كف شهيي  غبًتي 120ازتفبع 

 ًگْدازي ؾدًد. 

دز ایوي پوطٍّؽ ازشؼ یورایي   : هبدُ خَراکی هَردآسهبیص

گيوسي   كبزابًدوبت آة هيوَُ   آٍزي ؾودُ اش   تفبلِ هسكجوبت خووع   

  هَزد ازشیبثي قساز گسفت.هبشًدزاى اغتبى 

هقداز ّبی آسهبیطی ٍ سهبى اًکَببسیَى در ضکوبِ:  ًوًَِ 

ِ   ّوبي اوَزاكي دز    گسم اش ًوًَِ 5-3 )ثوِ اثعوبد    ّوبي ًوبیلًَي   كيػو

ٍ  هيكسٍهتوس(  45 -50ّب ثيي هتس هسثع ٍ قغس هٌبفر كيػِ غبًتي 9×15

ِ   اش عسیق فيػتَل دز داا ِ   د ؾكوجِ یَعو ّوب   ٍز گؿوتٌد. ایوي كيػو

غبعت اًكَثبغويَى اش    72ٍ  48، 24، 16، 8، 4فَاقد شهبًي قفس، 

دزقد ًبپدید ؾدى ّس ًوًَِ دز ّس شهبى ؾدًد ٍ  ؾكوجِ ابزج هي

ِ دام هوَزد آشهوبیؽ ثو    اْوبز عوَز خداگبًوِ دز ّس   ِ اًكَثبغيَى ثو 

 آهد. دغت هي

، ،  ADFگيوسي  NDFثساي اًوداشُ   آًبلیش ضیویبیی ًوًَِ ّب: 

( ٍ ثساي پوسٍتئيي، هوبدُ   1991غلَّلص، ليگٌيي اش زٍؼ ٍى غَغت )

 ( اغتفبدُ ؾد. 1995) AOACاؿک، هبدُ آلي اش زٍؼ ّبي 

   ِ ثعود اش هحبغوجِ   دز ایوي تحقيوق    پكذیزی: هحبسبِ ًزخ تجشیك

   ِ دز ّووس شهووبى    تفبلووِ هسكجووبت ّووبي دزقوود ًبپدیوود ؾوودى ًوًَوو

ثب اغتفبدُ اش ثسًبهِ ًسم افوصازي    ُ دغت آهدِ ّبي ث اًكَثبغيَى، دادُ

NEWAY    فساغوٌدِ   ازغوكَف ٍ هكدًٍبلود   ٍ زاثغِ یيس اغوي

 ، DMّبي ه تلف هيوصاى تدصیوِ پوریسي ٍ تدصیوِ پوریسي هوَ س   

OM ،CP،NDF  ٍADF  .هعووبدالت هووَزد    هحبغووجِ گسدیوود

 P=a+b(1-e            اغتفبدُ:
–ct

)  ٍED=a+[bc/(c+k)] 

-P   پتبًػيد تدصیِ پوریسي ،a -     هقوداز هوبدُ قبثود حود دز شهوبى

غووسعت   -c، هقووداز هووَاد یيووس هحلووَل قبثوود ت ويووس    -b، قووفس

 بثوت    -kهودت شهوبى اًكَثبغيَى)غوبعت(،   -t، پریسي هَاد تدصیِ

ثعود اش هحبغوجِ   هوث ّس   تدصیِ پریسي -EDًسخ اسٍج ؾيساثِ ّضوي اش ؾكوجِ، 

 دز ّس شهبى اًكَثبغيَى،    تفبلِ هسكجبتّبي  دزقد ًبپدید ؾدى ًوًَِ
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دز ایوي پوطٍّؽ اش  عوسح كوبهال    طزح آهبری هَرد استفبدُ: 

 مّب ثب اغتفبدُ اش  ثػتِ ًس تكبدفي اغتفبدُ ؾد ٍ تدصیِ ٍ تحليد دادُ

 اًدبم  ؾد.   SASافصازي 

 Yijk= +Ti +e ijهدل زیبضي: 

Yij ،ُهقداز ّس هؿبّد; ،ِهيبًگيي خبهع;Ti   ،ِا س ًَع تفبل ;

eijا ساغبي آشهبیؽ;

ّبي حبقد اش آشهبیؿبت اًدبم ؾودُ ثوب اغوتفبدُ اش ًوسم افوصاز    دادُ

ّب ثب اغتفبدُ اش آشهوَى    آًبليص ؾدًد ٍ هقبیػِ هيبًگيي  SASآهبزي

 %  اًدبم گسفت.5اي داًكي دز غغح احتوبل  اٌد داهٌِ

 ًتبیج ٍ بحث     

گيسي  ًتبیح هسثَط ثِ اًداشُ تعييي تسكيجبت ؾيويبیي:آشهبیؿبت 

ّبي اؿک اًَاع هسكّجبت اغتبى  هيصاى تسكيجبت ؾيويبیي تفبلِ

 آهدُ اغت. 1هبشًدزاى دز خدٍل 

دازي زا دز ثيي ثساي اش تسكيجبت ه رّي  ااتالف آهبزي هعٌي

 (.p 0>/05ّبي ه تلف ٍخَد دازد ) تفبلِ

 يس فبكتَزّبیي اش قجيد أتحت تجبت هسكّ ي هيَُه رّي تسكيجبت 

د گيس ؾسایظ ه تلف آة ٍ َّایي قساز هي ٍ هحد زٍیؽ، ثلَغ

ي ثقبیبي فسعي بت هَاد ه رّهحتَیّ(. 1995) كبل ٍ آدغَل

هٌؿبء هيَُ ٍ ًَع فسآٍزي آى  خولِ اش  ظ عَاهليَغتهسكجبت 

 .(1991)آهسهبى ٍ ٌّسي  گيسد تحت تب يس قساز هي

ي هسكّجبت اش ًتس هيصاى  هبدُ  تلف تفبلِّبي ه  ًوًَِ هبدُ اؿک:

 145/89±/8اؿک اش دزقد هؿبثْي ثساَزداز ثَدًد. حداقد 

 1/2ي اؿک پستقبل اش كبزابًِ  تسًح ٍ حداكثس دزقد ثساي  تفبلِ

دزقد ثساي تفبلِ اؿک ًبزًگي )پَغت(، ااتالف ثيي  ±75/92

 ٍل NRCّبي خد داز ًجَد. ایي ازقبم هؿبثِ دادُ ّب هعٌي هيبًگيي

( ٍ ًتبیح گصازؼ ؾدُ اش دیگس هٌبثع )ثيبت، 2001ٍ  1988، 1982)

 ًكيسي، اًصهيٌگس، هبزتيٌص ٍ پبغكبل، غسا ٍ هيسٍى( ثَدُ اغت.

ي هسكّجبت اش ًتس  ّبي ه تلف تفبلِ ًوًَِ ي آلي ٍ ابكػتس: هبدُ

(. ااتالف  >p  05/0دزقد هبدُ آلي ٍ ابكػتس  هتفبٍت ثَدًد )

ي اؿک ًبزًگي  ي آلي ٍ ابكػتس تفبلِ ّب دزقد هبدُ ثيي هيبًگيي

ي  ي اؿک پستقبل )یؿبء داالي یب پبل ( ٍ تفبلِ )پَغت(، تفبلِ

ي اؿک پستقبل زقن غبًگيي )پستقبل  اؿک ًبزًح  ثب تفبلِ

ي اؿک پستقبل اغتحكبلي اش كبزابًدبت كتسا،  اًَي(، تفبلِ

ایي ااتالف ًبؾي اش ًَع  (.1ز ثَد )خدٍلدا تسًح ٍ غيػٌگبى هعٌي

ثبؾد. دز كبزابًِ خْت  فسآٍزي اًدبم گسفتِ دز كبزابًدبت هي

ٍ خرة زعَثت ٍ تػسیع دز اهس اؿک كسدى  هقبدیس  pHتعدید 

ؾَد. كِ ایي  دزقد ٍشى تس( هكسف هي1-5/1شیبدي آّک )

ي آلي تأ يس خدّي ثگرازد  هػئلِ هوكي اغت زٍي ابكػتس ٍ هبدُ

 بت ٍ اًصهيٌگس(.)ثي

 

 ی خط، هزک ببت کبرخبًجبت غٌؼتی استبى هبسًذراى ّبی فزػی ٍ تفبلِ ( تزکیببت ضیویبیی فزآٍرد1ُجذٍل  

 اًَاع تفبلِ هسكجبت
 تسكيجبت ؾيويبیي

DMOMCPNDFADFكلػين كد ابكػتس 

00/1±/04/38±/175/128±/10/134±/034/51±/169/9625±/275/9294±/1 پَغت ًبزًگي

02/1±/02/421±/10/177±/10/215±/030/54±/180/955±/105/913±/1 ي حؿک هسكجبت تفبلِ

ي اؿک غبًگيي  تفبلِ

 اًَي( )پستقبل
2/±245/8930/±169/8731/±091/58/±10/215/±10/213/±13/129/±08/3

01/1±/050/417±/00/153±/10/138±/096/72±/150/9570±/150/9095±/8 یؿبي داالي پستقبل

اؿک پستقبل   تقبلِ

 )غيػٌگبى(
5/±230/918/±128/8870/±099/51/±10/213/±10/258/±17/118/±06/3

08/3±/19/118±/10/227±/10/203±/061/55±/110/8840±/150/907±/9 ي اؿک پستقبل )كتسا( تقبلِ

04/3±/14/107±/10/243±/10/218±/043/52±/260/8950±/145/8910±/8 پستقبل )تسًح(ي اؿک  تقبلِ
 .ثبؾد هي داز دز غغح P<0.05 دزج حسٍف هتفبٍت دز ّس غتَى ثيبًگس ٍخَد ااتالف آهبزي هعٌي *             
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ّبیي ًتيس تفبلِ اؿک ًبزًگي )پَغت(، تفبلِ اؿک پستقبل  تفبلِ

آلي  )یؿبء داالي یب پبل ( ٍ تفبلِ اؿک ًبزًح دازاي دزقد هبدُ

ثيؿتس ٍ ابكػتس كوتسي ثِ ابعس عدم اغتفبدُ اش آّک حيي 

ّبي ثِ دغت آهدُ اش  ثبؾد ٍ هيبًگيي فسآیٌد اؿک كسدى هي

( ٍ 2001ٍ  1988، 1982) ّبي خدٍل NRC ّب  هؿبثِ دادُ آى

ًتبیح گصازؼ ؾدُ اش دیگس هٌبثع )ثيبت، ًكيسي، گًَصالص، هبزتيٌص ٍ 

 ثبؾد. پبغكبل، غػسا، هيسٍى( هي

ي آلي ٍ كوتسیي دزقد ابكػتس هسثَط ثِ  ثيؿتسیي دزقد هبدُ

دزقد  31/3ٍ  69/96ي اؿک ًبزًگي )پَغت( ثب  هيبًگيي  تفبلِ

ي اؿک پستقبل زقن غبًگيي  لٍِ كوتسیي هقداز آى هسثَط ثِ تفب

 دزقد ثَدُ اغت.31/12ٍ  69/87)پستقبل اًَي( ثب هيبًگيي 

ّب اش ًتس  دز ایي تحقيق ااتالف ثيي هيبًگييپزٍتئیي خبم: 

(. تفبلِ اؿک داز ؾدُ اغت )P<0.05 دزقد پسٍتئيي ابم هعٌي

دزقد ثيؿتسیي  96/7پستقبل )یؿبء داالي یب پبل ( ثب هيبًگيي 

ّبي هسكجبت داؾت.  پسٍتئيي ابم زا دز ثيي اًَاع تفبلِهقداز 

احتوبال  ثبال زفتي ًػجت ّػتِ یب ثرز هسكّجبت ثِ كد تفبلِ ٍ عدم 

اي ؾدى ًبؾي اش حسازت دز عي اؿک كسدى  ایدبد ٍاكٌؽ قَُْ

ثبؾٌد. هيصاى پسٍتئيي تفبلِ اؿک هسكجبت دز  عبهد ایي تفبٍت هي

اد دز حيي اؿک كسدى ثِ گس دزخِ غبًتي 200دهبي ًصدیک ثِ 

یبثد  هسیصُ ؾدى دز ا س ٍاكٌؽ هيالزد كبّؽ هي ٍاغغِ پلي

ّب اش ًتس دزقد  (. ااتالف ثيي  غبیس تفبل1980ِ)هبزتيٌص ٍ پبغكبل 

داز ًجَد. هقداز پسٍتئيي ابم تفبلِ پستقبل دز ایي  پسٍتئيي ابم  هعٌي

تيٌص ٍ تحقيق هؿبثِ گصازؼ دیگساى )ثيبت، ًكيسي، اًصهيٌگس، هبز

ّبي اًدک ثِ عَاهلي  ثبؾد ٍ تفبٍت پبغكبل، غػسا، هيسٍى( هي

 ؾَد. هسثَط هي هٌؿبء هيَُ ٍ ًَع فسآٍزي اَى

ااتالف ثيي  (:ADFسلَلش   ی سل َلی هٌْبی ّوی دیَارُ

( دز ثيي غلَلص )ADF ي غلَّلي هٌْبي ّوي دیَازُ  هيبًگيي

(. ثيي داز ؾدُ اغت )P<0.05 ّبي ه تلف هسكّجبت هعٌي تفبلِ

ٍ توبم  دزقد  12ADFتفبلِ اؿک ًبزًگي )پَغت( ثب 

داز ٍخَد دازد. ثيي تفبلِ اؿک  ّبي آشهبیؿي تفبٍت هعٌي ًوًَِ

دزقد ٍ تفبلِ اؿک ًبزًح ثب  15پستقبل )یؿبء داالي یب پبل ( ثب 

ّبي اؿک پستقبل اغتحكبلي اش  ثب تفبلِ ADFدزقد  17

داز  قد( تفبٍت هعٌيدز 22ٍ  21كبزابًدبت غيػٌگبى ٍ تسًح )

ّب احتوبال ثِ ابعس پبیيي ثَدى  ٍخَد دازد. علت ایي تفبٍت

ّبي غباتوبًي دز ًبزًگي،  ًبزًح ٍ تفبلِ اؿک  كسثَّيدزات

 ثبؾد. پستقبل )یؿبء داالي یب پبل ( هي

( غبیس غلَلص )ADF هقبیػِ ثيي هيصاى دیَازُ غلَلي هٌْبي ّوي

 كجبت دز خداٍل NRCّبي ه تلف هس ًوًَِ ّب ثب ADF تفبلِ

( ٍ ًتبیح گصازؼ ؾدُ اش دیگس هٌبثع ) ثيبت، 2001ٍ  1988، 1982)

دازي )ثب  اًصهيٌگس، هبزتيٌص ٍ پبغكبل، غػسا، هيسٍى( تفبٍت هعٌي

 دزقد( زا ًؿبى ًدادُ اغت. 15   -23داهٌِ 

دزخِ  130دزخِ حسازت ثيؿتس اش (: ی سل َلی  NDF دیَارُ

ي  ي اؿک ٍ دیَازُ هقداز هبدُ گساد ٌّگبم اؿک كسدى غبًتي

دزقد ثِ اشاي ّس دُ دزخِ افصایؽ  5/2تب  2ّب زا  غلَّلي تفبلِ

ي اؿک ًبزًگي )پَغت( ٍ  (. تفبل1980ِدّد )فسًبًدش  كبّؽ هي

 دزقد  NDF 13ي اؿک پستقبل )یؿبء داالي یب پبل ( ثب  تفبلِ

ثَدى دازي داؾتٌد پبئيي  ّبي آشهبیؿي ااتالف هعٌي ثب غبیس ًوًَِ

ي غلَّلي دز ًبزًگي ٍ پبل  ثِ لحبػ  هيصاى دیَازُ

ثبؾد  ّبي یيسغباتوبًي ثِ اكَـ پكتيي هي شیبدكسثَّيدزات

ي غلَّلي زا تؿكيد  گسم اش ّس كيلَگسم دیَازُ 450پكتيي تقسیجب 

 داز ًجَد. ّب هعٌي دّد )ثيبت(. ااتالف  ثيي غبیس  ًوًَِ هي

 ّب ثب NDF ( غبیس تفبلِي غلَلي(NDF هقبیػِ ثيي هيصاى دیَازُ

ٍ 1982،1988) ّبي ه تلف هسكّجبت دز خداٍل NRC ًوًَِ

( ٍ ًتبیح گصازؼ ؾدُ اش دیگس هٌبثع)ثيبت، اًصهيٌگس، هبزتيٌص 2001

-22دازي )ثب داهٌِ  ٍ پبغكبل، غػسا، هيسٍى( تفبٍت هعٌي

 دزقد( زا ًؿبى ًداد.19

داز ثَد  عٌيّبي ه تلف ه ااتالف ثيي دزقد كلػين ًوًَِکلسین: 

ّبیي اش قجيد تفبلِ اؿک ًبزًگي )پَغت(، تفبلِ اؿک  ٍ ًوًَِ

پستقبل )یؿبء داالي یب پبل ( ٍ تفبلِ اؿک ًبزًح كِ دز فسآیٌد 

ٍ خرة زعَثت ٍ  pHاؿک كسدى آًْب اش آّک خْت تعدید 

تػسیع دز اهس اؿک كسدى  اغتفبدُ ًؿدُ اغت دزقد كلػين 

داز ًجَد ٍ اش هيصاى  ّب هعٌي ًَِكوتسي داؾتٌد. تفبٍت ثيي غبیسًو

(. هقبیػِ ثيي 4-1تقسیجب  هؿبثْي كلػين ثساَزداز ثَدًد )خدٍل 

ّبي ه تلف هسكجبت دز  ّب ثب كلػين ًوًَِ هيصاى كلػين  غبیس تفبلِ
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( ٍ ًتبیح گصازؼ 2001ٍ  1982،1988ّبي  )غبل   NRCخداٍل 

بل، غػسا، ؾدُ اش دیگس هٌبثع ) ثيبت، اًصهيٌگس، هبزتيٌص ٍ پبغك

 دزقد( زا ًؿبى ًداد. 8/1-5/3دازي )ثب داهٌِ  هيسٍى( تفبٍت هعٌي

)ثب  a b ، ،C،PD  ،  EDهقبدیس پریسي: ّبي تدصیِ ًتبیح فساغٌدِ

ّبي اؿک پستقبل  تفبلِ   RSD( 08/0ٍٍ 05/0،  02/0ًسخ عجَز 

ازایِ   2اغتحكبلي اش كبزابًدبت قٌعتي اغتبى دز خدٍل ؾوبزُ 

 ؾدُ اغت. 

پذیزی تفبلِ خط،  ّبی تجشیِ بزرسی ًتبیج فزاسٌجِ

پریسي  ّبي تدصیِ ًتبیح فساغٌدِپزتقبل کبرخبًجبت استبى: 

تفبلِ اؿک پستقبل كبزابًدبت اغتبى دز هحيظ اًكَثبغيَى 

ًؿبى دادُ ؾدُ اغت. هقبیػِ هيبًگيي  2ؾكوجِ دز خدٍل 

بى پریسي تفبلِ اؿک پستقبل كبزابًدبت اغت ّبي تدصیِ فساغٌدِ

ّبي هبدُ  دز ؾباف پریسي ث ؽ a دّد كِ هيصاى تدصیِ ًؿبى هي

غلَلص  اؿک، هبدُ آلي، پسٍتئيي ابم، دیَازُ غلَلي هٌْبي ّوي

(ADF( دیَازُ غلَلي ٍ  )(NDF  ّوِ آًْب پبیيي ثَدُ ٍ اش

دزقدي ثساي ؾباف دیَازُ غلَلي هٌْبي  5/17حداقد 

بًِ كتسا  تب ( دز تفبلِ اغتحكبلي اش كبزاADFغلَلص ) ّوي

ّبي ّويي  دزقدي ؾباف هبدُ اؿک ثساي ًوًَِ 4/28حداكثس 

ّبي  تفبلِ aپریسي ث ؽ  كٌد ٍ هيصاى تدصیِ كبزابًِ تدبٍش ًوي

كبزابًدبت  تسًح ٍ غيػٌگبى دزحد فبقد ایي ضسایت قساز 

تفبلِ هسكجبت  دز گصازؼ  پریسي ث ؽ a گيسد. هيصاى تدصیِ هي

ى ؾدُ اغت كِ احتوبال تسكيت هيَُ دزقد( ثيب 6/49ثيبت ثيؿتس )

هسكجبت دز تفبلِ، هيصاى حسازت دز شهبى اؿک كسدى، هٌفر 

اي، اًداشُ  ّبي ًبیلًَي اغتفبدُ ؾدُ ثساي اًكَثبغيَى ؾكوجِ كيػِ

ذزات ًوًَِ اغتفبدُ ؾدُ، ًَع آغيبة ٍ اًداشُ عَزي آى، هدت 

َ س دز ؾػتؿَ ٍ ًحَُ ؾػتؿَ ًوًَِ قجد اش اًكَثبغيَى  اش عَاهد ه

 ثبؾٌد. ّب هي ایي تفبٍ ت

ّبي هسكجبت اغتحكبلي اش  تفبلِ  پریسي ث ؽ b هيصاى تدصیِ

ّبي هبدُ اؿک، هبدُ آلي،  كبزابًدبت اغتبى ثساي ؾباف

(  ٍ دیَازُ غلَلص )ADF پسٍتئيي ابم، دیَازُ غلَلي هٌْبي ّوي

دزقدي  ثساي  9/49( دز حد فبقد ضسایت  NDFغلَلي )

بلِ اغتحكبلي اش كبزابًِ غيػٌگبى تب ؾباف هبدُ اؿک تف

غلَلص  ي غلَّلي هٌْبي ّوي دزقدي ؾباف دیَازُ 2/57حداكثس 

(ADF ثساي تفبلِ اغتحكبلي اش كبزابًِ كتسا  قساز دازد. هيصاى )

ي هسكّجبت  دز  ي اؿک تفبلِ ؾباف هبدُ bپریسي ث ؽ  تدصیِ

اى دزقد( ثيبى ؾدُ اغت كِ ًصدیک ثِ  هيص 7/44گصازؼ ثيبت )

 ثبؾد. ؾباف هبدُ اؿک دز ایي تحقيق هي bپریسي ث ؽ  تدصیِ

پریسي هَ س دز ًسخ عجَز  پریسي ٍ تدصیِ ثيؿتسیي هيصاى تدصیِ

ّبي پستقبل اغتحكبلي اش كبزابًدبت ه تلف اغتبى  تفبلِ 05/0

ّبي كبزابًِ كتسا  اش ًوًَِ 3/44ٍ  3/80ثساي ؾباف هبدُ اؿک 

ثبؾدكِ  ؼ ثيبت ٍ هبزتيٌص  هيحبقد ؾدُ اغت. كِ كوتس اش گصاز

a ث ؽ غسیع تدصیِ ؾًَدُ( دز  ثِ علت پبیيي ثَدى دزقد ث ؽ(

 ثبؾد.  ایي آشهبیؽ ًػجت ثِ دیگساى هي

ّبي پستقبل اغتحكبلي اش  پریسي هبدُ آلي تفبلِ هيصاى تدصیِ

پریسي هَ س  دزقد ٍ تدصیِ 58تب  2/51كبزابًدبت ه تلف اغتبى 

دزقد ثِ دغت آهدُ  6/49تب  8/42ثساثس  05/0دز ًسخ عجَز 

اغت.كِ ثب ًتبیح تحقيق هبزیچبل ٍ ّوكبزاى هغبثقت دازد. ثيي 

ّبي پستقبل كبزابًدبت ه تلف  پریسي تفبلِ ضسایت تدصیِ

 دازي ٍخَد ًدازد. ااتالف آهبزي هعٌي

ّبي پستقبل اغتحكبلي اش  هقبیػِ هيبًگيي اًدبم ؾدُ ثيي تفبلِ

باف پسٍتئيي ًؿبى داد كِ تفبلِ كبزابًدبت ه تلف اغتبى دز ؾ

پریسي ٍ  ( هيصاى تدصی2/76،9/37ِكبزابًِ كتسا ثب ثيؿتسیي)

ثبؾد  ّبهي ثستس اش دیگس تفبلِ  05/0پریسي هَ س دز ًسخ عجَز  تدصیِ

پریسي آًْب  دازي ثيي ضسایت تدصیِ ّساٌد ااتالف آهبزي هعٌي

ٍخَد ًدازد. ایي ضسایت كوتس اش گصازؼ هبزتيٌص ٍ 

(  ٍ ثيؿتس اش گصازؼ هبزیچبل ٍ ثي 9/37دزهقبثد  1/59اى)ّوكبز

ثبؾد. حسازت هٌبغت دز شهبى  ( هي16دز هقبثد  9/37آزدٍ)

 ثبؾد.  ّب هي اؿک كسدى عبهد اقلي ایي تفبٍت

ّبي پستقبل  ( تفبلbِپریسي ) ثيؿتسیي دزقد پتبًػيد تدصیِ

ّبي  اغتحكبلي اش كبزابًدبت ه تلف اغتبى هسثَط ثِ ؾباف

ي غلَلي  (  ٍ دیَازADFُغلَلص ) ي غلَلي هٌْبي ّوي ازُدیَ

(NDFهي  )  ؾَد ایي اهس اش یک عسف ثيبًگس پتبًػيد

ّبي هسكّجبت دز عي شهبى ثَدُ ٍ اش عسف دیگس  پریسي تفبلِ تدصیِ

پریسي دز ا س حسازت ًبؾي اش اؿک كسدى  كبّؽ هيصاى تدصیِ
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پریسي دز عي  تدصیِ كٌد. عالٍُ ثس ایي ّب زا تبحدي خجساى هي تفبلِ

 دّد. اي زا كبّؽ هي شهبى اهكبى ت ويس غسیع ؾكوجِ

ي  ( ٍ دیَازNDFُي غلَّلي ) پریسي دیَازُ ثيؿتسیي هيصاى تدصیِ

ّبي اغتحكبلي  (  هسثَط ثِ ًوADFًَِغلَّلص ) غلَّلي هٌْبي ّوي

دزقد ٍ ثيؿتسیي هيصاى  2/74ٍ 8/76اش كبزابًِ كتسا ثِ تستيت 

( ٍ NDFدیَازُ غلَلي ) 05/0س دز ًسخ عجَز پریسي هَ  تدصیِ

ّبي  ( هسثَط ثِ ًوADFًَِغلَلص ) دیَازُ غلَلي هٌْبي ّوي

 ثَدُ اغت.  9/41ٍ   8/49اغتحكبلي اش كبزابًِ  تسًح 

ّبي اؿک پستقبل  ( هبدُ آلي تفبلbِپریسي )ث ؽ  پتبًػيد تدصیِ

اغتحكبلي اش كبزابًدبت قٌعتي اغتبى عي ٍاحد شهبى ثساي 

 1/50ٍ  3/52، 6/51زابًدبت كتسا، تسًح ٍ غيػٌگبى  ثِ تستيت كب

 ثبؾد.  دزقد هي

ّبي اؿک  ( هبدُ اؿک تفبلbِپریسي )ث ؽ  پتبًػيد تدصیِ

پستقبل اغتحكبلي اش كبزابًدبت قٌعتي اغتبى عي ٍاحد شهبى 

ٍ  3/52، 9/51ثساي كبزابًدبت كتسا، تسًح ٍ غيػٌگبى  ثِ تستيت 

 ثبؾد.  دزقد هي 9/49

ي  هبدُ 05/0پریسي هث ّس ثب ًسخ عجَز  پریسي ٍ تدصیِ دزقد تدصیِ

ّبي اؿک پستقبل اغتحكبلي اش كبزابًدبت كتسا،  اؿک تفبلِ

 1/49، 1/50، 6/52ٍ 1/76، 31/77، 3/80تسًح، غيػٌگبى  ثِ تستيت 

 دزقد هحبغجِ ؾدُ اغت.

 

 ّبی استبى تفبلِ هزکببت کبرخبًِ ADF  ٍNDFپذیزی هبدُ خط،، پزٍتئیي خبم،    تجشیِ( هقبیسِ هیبًگیي 2جذٍل  

 فبكتَزّب
a

)%( 
B

)%(
C 
)%( 

PD 
)%( 

ED1 
k=0/02

ED2 
k=0/05 

ED3 
k=0/08 

RSD 

 اؿک هبدُ

 a4/28 a9/51 a 035/0 a3/80 a4/61 a6/52 a2/44 43/3 كتسا

 a01/25 a3/52 a 037/0 a31/77 a9/58 a1/50 a5/41 82/2 تسًح

 a20/26 a9/49 a 034/ a1/76 a6/57 a1/49 a1/41 40/0 غيػٌگبى

 پسٍتئيي ابم

 a1/23 a1/53 a031/0 a2/76 a4/55 a3/46 a9/37 2/2 كتسا

 a6/20 a9/52 a025/0 a5/73 a9/49 a9/40 a2/33 12/3 تسًح

 a5/22 a5/50 a027/ a0/73 a5/51 a9/42 a2/35 02/1 غيػٌگبى

ADF

 a7/19 a2/57 a035/0 a9/76 a1/56 a4/46 a1/37 53/2 كتسا

 a6/23 a2/53 a039/0 a8/76 a8/58 a8/49 a1/41 86/3 تسًح

 a7/20 a8/53 a035/0 a5/74 a9/54 a8/45 a1/37 47/2 غيػٌگبى

NDF

 a5/17 a7/56 a025/0 a2/74 a0/49 a3/39 a0/31 51/4 كتسا

 a5/20 a0/51 a029/0 a5/71 a7/50 a9/41 a1/34 4/4 تسًح

 a5/18 a8/52 a025/0 a3/71 a8/47 a8/38 a1/31 78/2 غيػٌگبى

= a  ،ُث ؽ غسیع تدصیِ ؾًَدb  ،ُث ؽ كٌد تدصیِ ؾًَد ;= cِبثت ًسخ تدصی   = PD  ،پتبًػيد تدصیِ پریسي= ED1 ِ0/ 02پریسي هَ س ثب ًسخ عجَز تدصی ، 

  = ED2 ِ04/0پریسي هَ س ثب ًسخ عجَز  تدصی   ،= ED3 ِ08/0پریسي هَ س ثب ًسخ عجَز  تدصی ،RSDُاًحساف هعيبز ثبقيوبًد ; 

 داز هي ثبؾٌد اًد دازاي تفبٍت هعٌي ّبیي كِ دزاًدیع ثبال ثب حسٍف هتفبٍت ًبهگرازي ؾدُ دادُ
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ّبي اؿک  فبلِپسٍتييي ابم ت( bپریسي )ث ؽ  پتبًػيد تدصیِ

پستقبل اغتحكبلي اش كبزابًدبت قٌعتي اغتبى عي ٍاحد شهبى 

ٍ  9/52، 1/53ثساي كبزابًدبت كتسا، تسًح ٍ غيػٌگبى  ثِ تستيت 

 دزقد هي ثبؾد. 5/50

 05/0پریسي هث ّس ثب ًسخ عجَز  پریسي ٍ تدصیِ دزقد تدصیِ

اش كبزابًدبت ّبي اؿک پستقبل اغتحكبلي  تفبلِ پسٍتئيي ابم

، 9/40، 3/46ٍ 73، 5/73، 2/76كتسا، تسًح، غيػٌگبى  ثِ تستيت 

 دزقد هحبغجِ ؾدُ اغت. 9/42

( دیَازُ غلَلي هٌْبي ّوي غلَلص bپریسي )ث ؽ  پتبًػيد تدصیِ

(ADF )ّبي اؿک پستقبل اغتحكبلي اش كبزابًدبت  فبلِت

قٌعتي اغتبى عي ٍاحد شهبى ثساي كبزابًدبت كتسا، تسًح ٍ 

 ثبؾد. دزقد هي 8/53ٍ  2/53، 2/57غيػٌگبى  ثِ تستيت 

دیَازُ  05/0پریسي هَ سثب ًسخ عجَز  پریسي ٍ تدصیِ دزقد تدصیِ

ّبي اؿک پستقبل  ( تفبلADFِغلَلص ) غلَلي هٌْبي ّوي

، 9/76اغتحكبلي اش كبزابًدبت كتسا، تسًح، غيػٌگبى  ثِ تستيت 

ؾدُ اغت.  دزقد هحبغجِ 8/45، 8/49، 4/46ٍ 5/74، 8/76

aهقبیػِ هيبًگيي هقبدیس ،b،C ،PD  ،ED 02/0)ثب ًسخ عجَز  ،

05/0 ٍ08/0ٍ )RSD  ( ؾباف دیَازُ غلَليNDFِتفبل )  ّبي

اش كبزابًدبت قٌعتي اغتبى دز خدٍل   اؿک پستقبل اغتحكبلي

ّب دز غغح آهبزي  ازایِ ؾدُ اغت. ااتالف ثيي هيبًگيي  3ؾوبزُ 

 داز ًجَد.  هعٌي  05/0

ّبي  فبلِت( NDF( دیَازُ غلَلي )bپریسي )ث ؽ  تبًػيد تدصیِپ

اؿک پستقبل اغتحكبلي اش كبزابًدبت قٌعتي اغتبى عي ٍاحد 

 51، 7/56شهبى ثساي كبزابًدبت كتسا، تسًح ٍ غيػٌگبى  ثِ تستيت 

پریسي هَ س  پریسي ٍ تدصیِ دزقد هي ثبؾد. دزقد تدصیِ  8/52ٍ 

ّبي اؿک پستقبل  ( تفبلNDFِ) دیَازُ غلَلي 05/0ثب ًسخ عجَز 

، 2/74اغتحكبلي اش كبزابًدبت كتسا، تسًح، غيػٌگبى  ثِ تستيت 

 دزقد هحبغجِ ؾدُ اغت. 8/38، 9/41، 3/39ٍ 3/71، 5/71

ّبي  ( ؾباف هبدُ اؿک تفبلbِپریسي )ث ؽ  پتبًػيد تدصیِ

ًبزًگي )پَغت(، ًبزًح، پبل  )یؿبءداالي پستقبل( ٍ غبًگيي 

،  4/54، 01/54اغتبى عي ٍاحد شهبى ثِ تستيت  )پستقبل اًَي(

 ثبؾد.  دزقد هي 8/49ٍ  8/52

ؾباف  05/0پریسي هَ سثب ًسخ عجَز  پریسي ٍ تدصیِ دزقد تدصیِ

ّبي ًبزًگي )پَغت(، ًبزًح، پبل  )یؿبءداالي  هبدُ اؿک تفبلِ

، 9/77، 79، 71/75پستقبل(، غبًگيي )پستقبل اًَي( اغتبى ثِ تستيت

 دزقد هحبغجِ ؾدُ اغت. 5/42، 8/46، 5/45، 3/45ٍ  1/74

ّبي  ( ؾباف هبدُ اؿک تفبلِپریسي )ث ؽ b پتبًػيد تدصیِ

ًبزًگي )پَغت(، ًبزًح، پبل  )یؿبءداالي پستقبل( ٍ غبًگيي 

،  43/59، 7/57)پستقبل اًَي( اغتبى عي ٍاحد شهبى ثِ تستيت 

 ثبؾد. دزقد هي 45/55ٍ  6/61

 05/0پریسي هَ س ثب ًسخ عجَز  تدصیِپریسي ٍ  دزقد تدصیِ

ّبي ًبزًگي )پَغت(، ًبزًح، پبل   ؾباف هبدُ اؿک تفبلِ

پستقبل(، غبًگيي )پستقبل اًَي( اغتبى ثِ تستيت )یؿبي داالي   

دزقد  3/48، 9/49، 6/52، 1/48ٍ  68/74، 89/77، 29/80، 95/75

 هحبغجِ ؾدُ اغت.

ّبي  ابم تفبلِ ( ؾباف پسٍتئييپریسي )ث ؽ b پتبًػيد تدصیِ

ًبزًگي )پَغت(، ًبزًح، پبل  )یؿبي داالي پستقبل( ٍ غبًگيي 

،  9/58، 13/62)پستقبل اًَي( اغتبى عي ٍاحد شهبى ثِ تستيت 

 ثبؾد.  دزقد هي  23/54ٍ  7/60

 05/0پریسي هَ س ثب ًسخ عجَز  پریسي ٍ تدصیِ دزقد تدصیِ

، پبل  ّبي ًبزًگي )پَغت(، ًبزًح ؾباف پسٍتئيي ابم تفبلِ

)یؿبء داالي پستقبل(، غبًگيي )پستقبل اًَي( اغتبى ثِ تستيت 

01/83 ،23/85 ،52/83 ،33/79  ٍ9/48 ،6/51 ،8/47 ،32/51  

 دزقد هحبغجِ ؾدُ اغت.

( ؾباف دیَازُ غلَلي هٌْبي ّوي پریسي )ث ؽ b پتبًػيد تدصیِ

ّبي ًبزًگي )پَغت(، ًبزًح، پبل  )یؿبء  ( تفبلADFِغلَلص )

پستقبل( ٍ غبًگيي )پستقبل اًَي( اغتبى عي ٍاحد شهبى ثِ داالي   

 دزقد هي ثبؾد.  4/62ٍ  9/58،  6/57، 3/61تستيت 

 05/0پریسي هث س ثب ًسخ عجَز  پریسي ٍ تدصیِ دزقد تدصیِ

ّبي  ( تفبلADFِغلَّلص ) ي غلَّلي هٌْبي ّوي ؾباف دیَازُ

ًگيي ًبزًگي )پَغت(، ًبزًح، پبل  )یؿبءداالي پستقبل(، غب

، 7/46ٍ  9/79، 1/79، 76، 1/78)پستقبل اًَي( اغتبى ثِ تستيت 

 اغت. دزقد هحبغجِ ؾدُ 2/45، 1/50، 3/45

( ( ؾباف دیَازُ غلَلي )NDFپریسي )ث ؽ b پتبًػيد تدصیِ
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ّبي ًبزًگي )پَغت(، ًبزًح، پبل  )یؿبءداالي پستقبل( ٍ  تفبلِ

، 69/59تيت غبًگيي )پستقبل اًَي( اغتبى عي ٍاحد شهبى ثِ تس

پریسي ٍ  ثبؾد. دزقد تدصیِ دزقد هي 06/60ٍ  37/63، 71/60

ي غلَّلي  ؾباف دیَازُ 05/0پریسي هث س ثب ًسخ عجَز  تدصیِ

(NDFِتفبل )  ّبي ًبزًگي )پَغت(، ًبزًح، پبل  )یؿبء داالي

، 34/78، 68/74پستقبل(، غبًگيي )پستقبل اًَي( اغتبى ثِ تستيت 

 دزقد هحبغجِ ؾدُ اغت. 36، 2/36، 2/39، 2/36ٍ  16/77،1/76

هسكجبت پریسي تفبلِ اؿک اًَاع  ّبي تدصیِ ثسزغي ًتبیح فسآغٌدِ

پریسي تفبلِ اؿک اًَاع هسكجبت اغتبى  ّبي تدصیِ ًتبیح فسآغٌدِ :اغتبى

 ًؿبى دادُ ؾدُ اغت. 3اي دز خدٍل  دز هحيظ اًكَثبغيَى ؾكوجِ

 پذیزی هبدُ خط، اًَاع تفبلِ هزکببت ( هقبیسِ هیبًگیي تجشی3ِ  جذٍل

 فبكتَزّب

 
a 
)%( 

B

)%(
C 
)%( 

PD 
)%( 

ED1 

k=0/02

ED2 

k=0/05 

ED3 

k=0/08 
RSD 

 هبدُ اؿک

 29/2 8/36 3/45 5/54 71/75 031/0 01/54 7/21 ًبزًگي

 a 6/24 a4/54 a025/0 a00/79 a 8/54 a 5/45 a6/37 48/2 ًبزًح

 a1/25 a 8/52 a028/0 a 9/77 a 9/55 a 8/46 a8/38 79/0 پبل 

 a 3/24 a 8/49 a023/0 a10/74 a 9/50 a5/42 a 4/35 79/0 غبًگيي

 پسٍتئيي ابم

a8/20 a13/62 a033/0 a01/83 a6/59 a9/48 a ًبزًگي
   39 48/4 

 a 3/26 a90/58 a030/0 a23/85 a 7/61 a 6/51 a4/42 58/2 ًبزًح

 a8/22 a 70/60 a 028/0 a 52/83 a 2/58 a8/47 a6/38 37/2 پبل 

 a 1/25 a 23/54 a 037/0 a 33/79 a 3/60 a32/51 a 2/42 25/4 غبًگيي

ADF

a 8/16 a 3/61 a 038/0 a1/78 a 9/56 a7/46 a ًبزًگي
   5/36 74/2 

 a 4/18 a6/57 a035/0 a76 a 1/55 a 3/45 a 9/35 7/3 ًبزًح

 a2/20 a9/58 a041/0 a 1/79 a7/59 a 1/50 a2/40 86/6 پبل 

 a 5/17 a 4/62 a032/0 a 9/79 a 9/55 a 2/45 a 3/53 63/2 غبًگيي

NDF

a9/14 a 69/59 a024/0 a68/74 a9/45 a2/36 a ًبزًگي
   1/38 02/2 

 a 6/17 a71/60 a022/0 a34/78 a4/49 a2/39 a 7/30 84/1 ًبزًح

 a7/13 a 37/63 a022/0 a 16/77 a9/46 a2/36 a4/27 24/4 پبل 

 a9/15 a06/60 a 020/0 a10/76 a 01/46 a 36 a9/27 23/3 غبًگيي

 داز هي ثبؾٌد. اًد دازاي تفبٍت هعٌي ّبیي كِ دزاًدیع ثبال ثب حسٍف هتفبٍت ًبهگرازي ؾدُ دادُ
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پریسي تفبلِ اؿک هسكجبت  ّبي تدصیِ هقبیػِ هيبًگيي فساغٌدِ

ّبي  ؾباف aپریسي ث ؽ  دّد كِ هيصاى تدصیِ اغتبى ًؿبى هي

هبدُ اؿک، هبدُ آلي، پسٍتئيي ابم، دیَازُ غلَلي هٌْبي 

ّوِ آًْب پبیيي  NDF)(  ٍ دیَازُ غلَلي )ADFغلَلص ) ّوي

پریسي هَ س(  دزقد تدصیِ 50پریسي ٍ دزقد تدصیِ 30)حدٍد 

دزقدي ؾباف دیَازُ غلَلي تفبلِ  73/13ثَدُ ٍ اش حداقد 

دزقدي  33/26اؿک پستقبل )یؿبء داالي یب پبل ( تب حداكثس 

كٌد ٍ هيصاى  ؾباف پسٍتئيي تفبلِ اؿک ًبزًح تدبٍش ًوي

ّبي هسكجبت دزحد فبقد ایي  غبیس تفبلِ پریسي ث ؽ a تدصیِ

 گيسد. ضسایت قساز هي

تفبلِ هسكجبت  دز گصازؼ ثيبت ثيؿتس  پریسي ث ؽ a هيصاى تدصیِ 

پریسي ٍ  دزقد تدصیِ 50دزقد، حدٍد 9/62تب  7/31)

 پریسي هَ س( ثيبى ؾدُ اغت.  تدصیِ

تفبلِ هسكجبت  دز گصازؼ گًَصالص ٍ  پریسي ث ؽ a هيصاى تدصیِ

دزقد ثساي هبدُ اؿک  7/45تب  6/43( دز داهٌِ 2004ّوكبزاى )

كِ احتوبال ي ؾباف پسٍتئيي  ثيبى ؾدُ اغت ساث 9/47تب  1/39ٍ 

ّبي  هٌؿبء هيَُ، هيصاى حسازت دز شهبى اؿک كسدى، هٌفر كيػِ

اي، اًداشُ ذزات  ًبیلًَي اغتفبدُ ؾدُ ثساي اًكَثبغيَى ؾكوجِ

ًوًَِ اغتفبدُ ؾدُ، ًَع آغيبة ٍ اًداشُ عَزي آى، هدت ؾػتؿَ 

د هَ س دز ایي ٍ ًحَُ ؾػتؿَ ًوًَِ قجد اش اًكَثبغيَى  اش عَاه

 ثبؾٌد. ّب هي تفبٍت

ّبي هسكجبت اغتبى ثساي  اًَاع تفبلِ  پریسي ث ؽ b هيصاى تدصیِ

ّبي هبدُ اؿک، هبدُ آلي، پسٍتئيي ابم، دیَازُ غلَلي  ؾباف

( دز حد NDF(  ٍ دیَازُ غلَلي )ADFغلَلص ) هٌْبي ّوي

دزقدي ثساي ؾباف پسٍتئيي تفبلِ اؿک  23/54فبقد ضسایت 

دزقدي  37/63قن غبًگيي )پستقبل اًَي( تب حداكثس پستقبل ز

(  ثساي  تفبلِ اؿک پستقبل )یؿبء NDFؾباف دیَازُ غلَلي )

ؾباف  bپریسي ث ؽ  داالي یب پبل ( قساز دازد. هيصاى تدصیِ

 1/49تب  99/35هبدُ اؿک تفبلِ هسكجبت  دز گصازؼ ثيبت )

 ث ؽ bپریسي  دزقد( ثيبى ؾدُ اغت كِ كوتس اش هيصاى تدصیِ

ثبؾد. داهٌِ  ( دز ایي تحقيق هي4/54تب  8/49ؾباف هبدُ اؿک )

ّبي هبدُ اؿک ٍ پسٍتئيي  ؾباف bپریسي ث ؽ  قبثليت تدصیِ

تب  8/52( ثِ تستيت 2004تفبلِ هسكجبت تَغظ گًَصالص ٍ ّوكبزاى )

دزقد گصازؼ ؾد. كِ ثب ًتبیح ایي تحقيق  5/55تب  5/46ٍ  2/54

 هغبثقت دازد.  

هبدُ  05/0پریسي هَ س ثب ًسخ عجَز  پریسي ٍ تدصیِ صیِهيصاى تد

دزقد( ٍ  79تب  1/74ّبي تفبلِ هسكجبت ثِ تستيت ) اؿک ًوًَِ

 95دزقد( ثِ دغت آهدُ اغت. ثيبت ازقبم ثيؿتساش  8/46تب  5/42)

پریسي  پریسي ٍ تدصیِ دزقد زا ثِ تستيت ثساي هيصاى تدصیِ 85ٍ 

ثِ ثصزگتس ثَدى  دزقد ث ؽ  هَ س گصازؼ كسد. ایي تفبٍت ثيؿتس

ؾَد. دز گصازؼ   غسیع تدصیِ ؾًَدُ دز گصازؼ ثيبت هسثَط هي

اي،  پریسي هَ س ؾكوجِ ( قبثليت تدصی1977ِغيلَا ٍ ّوكبزاى )

هبدُ اؿک  ليوَي تبشُ، پَغت پستقبل ٍ غيالض پَغت پستقبل دز 

 هؿبثِ ثَد.  05/0دزقد ثب ًسخ عجَز  63تب  51داهٌِ 

ّبي تفبلِ  پریسي هَ س  ًوًَِ ( قبثليت تدصی2003ِثبزیَظ )

ثساي پسٍتئيي دز ًسخ عجَز  1/59ثساي هبدُ آلي ٍ  55هسكجبت زا 

( قبثليت 2004دز غبعت گصازؼ كسد. گًَصالص ٍ ّوكبزاى ) 05/0

  4/82تب  6/79ّبي تفبلِ هسكجبت زا   پریسي هَ س  ًوًَِ تدصیِ

پسٍتئيي دز ًسخ   ثساي 8/74تب  6/73دزقد ثساي هبدُ اؿک  ٍ 

ّبي آى ثيؿتس  دز غبعت گصازؼ كسدًد.كِ دادُ 05/0ٍ 07/0عجَز 

 اش ًتبیح ایي تحقيق ٍ كوتس اش گصازؼ ثيبت اغت.

ّبي تفبلِ هسكجبت )ًبزًگي،  پریسي هَ س  ًوًَِ داهٌِ قبثليت تدصیِ

تب   8/47ثساي هبدُ آلي،  6/52تب  1/48ًبزًح، غبًگيي ٍ پبل ( ثيي 

ثساي دیَازُ غلَلي هٌْبي  1/50تب  2/45سٍتئيي، ثساي پ 6/51

 05/0ثساي دیَازُ غلَلي  دز ًسخ عجَز  1/38تب  4/27غلَلص ٍ  ّوي

دز غبعت ثَدُ اغت كِ هغبثق گصازؼ ثبزیَظ ٍ هتفبٍت اش 
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ااتالف عودُ هقداز  .ثبؾد گصازؼ ثيبت ٍ گًَصالص هي

ثساغبظ  عودتب پریسي هَ س هؿبّدُ ؾدُ  تدصیِ ٍ پریسي تدصیِ

. كوتسیي هقداز آى ثساي دیَازُ غلَلي ٍ ت ييسخصء هحلَل ثَد

 ثبؾد. ثيؿتسیي هقداز آى  ثساي هبدُ آلي هي
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