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چکیذُ:
ترای تررسی راتطِ تیي ٍیصگیّای عوَهی ٍ خػَغی هرغذاریّای هٌطقِ قن تا فراٍاًی تلفات هٌجر تِ دریافت
غراهت در آى ّا ،از کل جَجِریسیّای استاى در فاغلِ زهاًی هْر  1391تا هْر  1392استفادُ ضذ .تلفات هرغذاریّا
تِ غَرت یک هتغیر دٍتایی (اعالم ٍ عذم اعالم خسارت) در تراتر خػَغیات عوَهی (ضاهل فػل جَجِریسی ،هٌطقِ
جغرافیای ی ،هالکیت هرغذاریًَ ،ع سالي ،سَیِ جَجِ ،پرکاری هرغذار ٍ تذضاًسی) ٍ خػَغی جَجِریسیّا (فاغلِ
از رٍستا ،فاغلِ از داهذاریّا ٍ هرغذاریّای ّن جَار ،فاغلِ تیي ساليّای یک هجوَعِ ٍ ًیس درجِتٌذی فٌی
هرغذاری ،کیفیت سیستن تَْیِ ٍ ًَر ،هتَسط سطح سالي ٍ ًسثت سطح هسقف تِ زهیي ٍاحذ هرغذاری) ،رگرسیَى

الجیستیک ضذ ٍ هقایسِ عَاهل هَرد تررسی تِ غَرت ًسثت ضاًس تا سطح هرجع ّواى عاهل هقایسِ ضذ .هتَسط درغذ
تلفات کل هرغذاریّا ٍ هرغذاریّای درگیر تلفات تِ ترتیة  46/1 ٍ 27/7درغذ تَدًذ .فػل سال ٍ تذضاًسی هرغذار
جسٍ تذتریي عَاهل هؤثر تر تلفات تَدًذ .تلفات هٌاطق هختلف استاى ،تفاٍت اًذکی داضتٌذ ٍ ًَع سالي (سیستن تاز،
سیستن تستِ یا تَْیِ تًَلی ٍ سیستن ًیوِاتَهاتیک) ٍ هالکیت ،اثری تر فراٍاًی تلفات ًذاضتٌذ .سَیِ کاب تلفات کوتری
داضت .آب لَلِکطی در هقایسِ تا اًَاع دیگر تلفات کوتری داضت .هرغذاریّای تا درجِ فٌی خَب ٍ خیلی خَب در
هقایسِ تا هرغذاریّای عالی ٍ ًیس قاتل قثَل ٍ غیر قاتل قثَل تلفات تیطتری داضتٌذٍ .احذّای تکسالي تلفات کوتری
داضتً .تایج ایي تررسی ًطاى دادًذ کِ عَاهل هحیطی ٍ هذیریتی تخػَظ فػل جَجِریسیًَ ،ع آب ضرب ٍ رفتار
جَجِریسی هرغذارً ،قص هْوی در ضاًس درگیری تا تلفات دارًذ .ضٌاسایی دقیقتر الگَی تلفات هستلسم هطالعات تیطتر
تِ غَرت سریّای زهاًی ٍ تَجِ تِ الگَی تغییرات عَاهل در فػَل ٍ سالّای هختلف است.
ٍاشُّای کلیذی :هرغ گَؼتی ،خَخِریسی ،تلفبت ،رگرظیَى الخیعتیه ،ظبل زراعی ،اظتبى لن.
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Mortality rates of broiler farms in Qom district in the year ended to shahrivar 1392 by Logistic
regression method
*1:Mortaza Beiki (Corresponding author)- Qom Agriculture and natural reserves research center
2:Ehsan Tayebi- Qom, Bank Keshavarzi Insurance Agent
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In order to investigate the effects of the characteristics of active poultry farms in an agricultural
year (The year ended to 30 shahriver 1392) on their mortality chance, a file-based survey were
performed using the data of farms entangled with mortality. Mortality rates was a binary
variable specified by 1 and 0 for damaged (indemnity payment) and non-damaged farms
respectively. It was regressed on different general and in-door characteristics of the farms
depicted in the text. Different items of each factor compared with each other based on odd
ratios. Mortality rate of all and damaged chick rearing periods were 37.7 and 46.1 percent
respectively. Season, water facility type and farmer fortunity were the outstanding factors.
Geographic regions had a minor effect but saloon type and ownership had no effect. Cobb strain
had a lesser mortality than others. Tap water decreased mortality in comparison with well, qanat
and bought waters. Single saloon farms had lesser mortality. The result of this survey indicated
that some environmental and managerial factors especially season of the year, type of water and
farmer rearing behavior had a pronounced affect on mortality chance of these activities.
Accurate detection of these factors necessitates the time series analysis of data extracted from
several years of activities and mortalities.
Key words: Agricultural year, broiler farm, logistic regression, mortality rate, Qom district.

ِهقذه
 هسرعااِ در ظاابلّاابی132  گلااِ گَؼااتی در1664 خَخااِّااب در

تلفااابت خَخاااِّاااب تااابثع عَاهاااو میعیااادُ ٍ هتعاااددی از لجیاااو

) ًؽاابى دادًااد2002(  ّاابیر ٍ ّوىاابراى، در ًاارٍش1999  تااب1996

،ًبظااابزگبریّااابی شًااای در تٌااااین ـرایٌااادّبی ثیَؼااایویبیی

وااِ هتَظااه تلفاابت ّفتااِ اٍل ٍ اداهااِ دٍرُ ثااِ ترتیاات ثراثاار

،  خٌعااای، تاااٌػ گرهااابیی، تاااراون،ِظااابرتبر شًتیىااای خَخااا

 درـااد ثااَد تلفاابت عواادُ خَخااِّااب عواادتبً در0/48 ٍ 1/54

ٍ  وااَل دٍرُ ماارٍرغ،خَخااِوؽاای

ّفتااِ اٍل هتوروااس ثااَد ایؽاابى ثااب اظااتفبدُ از رٍغ رگرظاایَى

) ثاااِ ًاااار11 ،10 ،8 ،6(

دالیااو هتفاابٍتی را ثاارای تلفاابت ّفتااِ اٍل ٍ اداهااِ دٍرُ ثیاابى

ِ الگااَی تلفاابت خَخااِّااب در دّاا،)1975( ثریگاادى ٍ ّوىاابراى

) ثررظااای تلفا اابت هرؼاااداریّا اابی گَؼا ااتی ظراظا اار4(وردًاااد

ّاابی هلتلااؿ ٍ ًیااس هیااساى ٍ الگااَی ظااٌی کى در وؽااَرّبی

1384  تااب ک ر1383 وؽاَر ثار اظاابض مرًٍادُ ثیواِ کى ّااب از هْار

هلتلااؿ هتفاابٍت ثااَدُ ٍ در چْاابر هرؼااداری گَؼااتی وؽااَر

 درـاااد ٍ تلفااابت ـفااالی7/89 ًؽاابى داد واااِ هتَظاااه تلفاابت

ٍ 3/8  درـاد تلفابت ٍ اهؾ خَخاِّاب ثاِ ترتیات ثراثار،وبًبدا

 درـااد ثااَدُ ٍ اـاالیتااریي عَاهااو کى عفًَ ا ّاابی15 ثاایػ از

 درـااد) ثااَد ٍ دیگاار وؽااَرّبی6  درـااد (خوع ابً ثاابلػ ثاار2/2

 در ثررظااای،)1392( ) عسیااسزادُ ٍ ّوىاابراى2( ٍیرٍظاای ثااَد

 اظااترالیب ٍ ایاابالت هتحاادُ) تلفاابتی در ّواایي،ـااٌعتی (اًگلعااتبى

،1389 تلفاابت هرؼااداریّاابی گَؼااتی ًب یااِ هؽااْد در ظاابل

) ثا اِ دًجااابل ثررظااای تلفااابت3(ااادٍد ٍ تااای ووتااار داؼاااتٌد

 ثْداؼاا،ایوٌاای هاابدری

ًیاااس اااهؾ خَخاااِّاااب ٍ اظااا

52

تلفااابت وى ّاااب را در اااد  23/5درـاااد ثاااروٍرد وردًاااد ()1

دٍرُ یهظبلِ اٍل هْر  1391تب ؼْریَر  1392ثیوِ ؼدُثَدًد ،ثِ

تلفااابت در اظاااتبى ظاااَات مبوعاااتبى در اااد  13/1درـاااد ثاااب

ّوراُ خَخِریسیّبی هٌتْی ثِ اعالم رعبرت (ٍ ا توبالً دریبـ

عااَاهلی ؼیاار از عفًَاا
اظ

ٍیرٍظاای هْاان ویااَر ،گااسارغ ؼاادُ

()13

ؼراه ) در ّویي دٍرُ ثب اظتفبدُ از اوالعبت ـٌدٍق ثیوِ ٍ
مرٍاًِ ثْرُثرداری وى ّب اظتلراج ؼد اوالعبت ظِ دظتِ ـفبت

رگرظیَى الخیعتیه ،یه رٍغ تحلیو وهبری در هَالعی اظ

(هتؽیرّب) ،ؼبهو ٍلعی

وِ هتؽیر تبثع ثِ ـَرت دٍتبیی (هري /یبت ،ؼىع /میرٍزی،

رفَـیبت ربؾ خَخِریسیّب تْیِ ؼدًد الزم ثِ ور اظ

ایي رٍغ در تحلیو تلفبت اًعبىّب ٍ

ٍلعی

هؤًث/ههور ٍ ) اظ

تلفبت خَخِریسیّب ،رفَـیبت عبم ٍ

وِ ثرری خَخِریسیّب هتعلك ثِ یه هرؼدار اظ

یَاًبت ٍ وًبلیس ثمب وبرثرد دارد لیلی ٍ ّوىبراى ( ،)2011ثرای

تلفبت خَخِریسیّب یه هتؽیر دٍتبیی ثَد وِ در وى رلن یه

ثررظی اثر اـسٍدًیّبی ؼهایی ثر ثبر ظبلوًَالیی رٍدُ خَخِّب،

ثرای بل

ثدٍى تلفبت (ثِ ترتیت

ٍخَد ٍ عدم ٍخَد وى را ثب عَاهو هلتلفی چَى ًَع اـسٍدًی

اعالى ٍ عدم اعالى رعبرت) ثَد هتؽیرّبی عبم ٍ ربؾ ثِ

ًوًَِ ،هَرد ثررظی لرار

ـَرت خداگبًِ در ثراثر ٍلعی

تلفبت ثب رٍغ وًبلیس رگرظیَى

دادًد( )7ثِ دلیو مبییي ثَدى تلفبت هرؼداریّبی گَؼتی در

الخیعتیه تدسیِ وهبری ؼدًد

گَؼِ ٍ وٌبر خْبى ،وٌترلّبی ثْداؼتی در ظىح خبهعِ ،تددید

هتؽیرّبی عبم خَخِریسی ؼبهو ـفو ظبل ( 4دظتِ  0تب  3ؼبهو

خَخِّبی گَؼتی ،اظتفبدُ از گلِّبی هبدر همبٍم ٍ

مبییس ،زهعتبى ،ثْبر ٍ تبثعتبى) ،هٌىمِ ( 7دظتِ  0تب  6ؼبهو ثلػ

در وؽَرّب ،اخرای ایي گًَِ تحمیمبت

هروسی لن ،رلدعتبى ،ظلفعگبى ،لبّبى ،لبؼمبثالغ ،وْه ٍ

لرٍرتی ًداؼتِ ٍ ثِ خسدر وؽَرّبیی چَى مبوعتبىً ،یدریِ،

( 2دظتِ  1 ٍ 0ؼبهو اخبری ٍ هلىی)ًَ ،ع ظبلي

خیرًَُ ،ع الًِ ،زهبى ٍ هحو ثرداؼ

خوعی

خَخِّبی ثبویفی

ایراى ،ثٌگالدغ ٍ  ،هىبلعبت در ایي زهیٌِ ًبدر اظ

تلفبت ٍ ـفر ثرای بل

گبزراى) ،هبلىی

از ورـی تب

( 3دظتِ  0تب  2ؼبهو ظبليّبی ثبز ،ثعتِ ٍ ًیوِاتَهبتیه) ،ظَیِ

وٌَى ثررظی هعتملی در هَرد تلفبت توبهی خبهعِ خَخِریسی

خَخِ ( 4دظتِ  0تب  3ؼبهو راض ،ورثَریىرزمالض ،وریي ٍ

در ایي تحمیك،

هرؼدار (تعداد دٍرُ خَخِریسی یب مروبری

ّبی یه هٌىمِ ربؾ از وؽَر اًدبم ًؽدُ اظ

وبة) ،ؼدت ـعبلی

توبهی خَخِریسیّبی گَؼتی اظتبى لن در ثبزُ زهبًی ثیي هْر

ظبالًِ هرؼدار ثب  4دظتِ  0تب  3ثترتیت ؼبهو  ٍ 6-4 ،3-2 ،1ثبالی

 1391تب هْر  1392هَرد هىبلعِ لرار گرـتِ ٍ ثب اظتفبدُ از هتؽیر

 6ثبر خَخِریسی در ظبل) ٍ ثدؼبًعی هرؼدار (ًعج

دـعبت

تبثع دٍتبیی (درگیر ؼدى یب ًؽدى هرؼدار ثب تلفبت) ٍ ثِ وبرگیری

تلفبت ثِ دـعبت خَخِریسی ّر هرؼدار در ظبل در  4دظتِ  0تب 3

رٍغ رگرظیَى الخیعتیه ،راثىِ ثیي هؽلفبت عبم ٍ ربؾ

ؼبهو  ،)1-0/75 ٍ 0/75 -0/5 ،0/5-0/25 ،0/25-0ثِ عٌَاى

هرؼداریّبی گَؼتی ثر ـراٍاًی هَارد تلفبت هرؼداریّب  ،هَرد

هتؽیرّبی هعتمو در ً ر گرـتِ ؼدًد راثىِ هتؽیرّبی ربؾ هؤثر

ثررظی لرار گرـ

ثر تلفبت هرؼداریّب ثِ ـَرت راثىِ تلفبت ٍ ـبـلِّب ٍ

هَاد ٍ رٍشّا

رفَـیبت دیگر ثررظی ؼدًد راثىِ تلفبت ٍ ـبـلِّب ؼبهو

هرؼدار ثِ هحك ا عبض رىر ٍ ؼدت تلفبت ثِ ثیوِ هراخعِ

ـبـلِ از رٍظتب ثر عت ویلَهتر (دٍ دظتِ ووتر ٍ ثیؽتر از 1/5

هیوٌد از وى مط تلفبت گلِ زیر ً ر وبرؼٌبظبى ثیوِ لرار

ویلَهتر) ،ـبـلِ از داهداری/هرؼداری هدبٍر (دٍ دظتِ ووتر ٍ

هیگیرد ٍ اگر تلفبت از الگَی اظتبًدارد ثبالتر ثَد ؼراه

ثیؽتر از  700هتر) ٍ ـبـلِ ظبليّب از ّن (ظِ دظتِ ؼبهو ووتر از

دریبـ

هیوٌد تمریجبً توبم هرؼداراى هراخعِوردُ تلفبت ثبالی

 20هتر ،ثیؽتر از  20هتر ٍ تهظبلي) هَرد ثررظی لرار گرـ

الگَی هسثَر داؼتٌد ظبیر هرؼداراى تلفبت ووتری داؼتِاًد

در ثررظی راثىِ ثیي تلفبت ٍ ظبیر هؽلفبت ربؾ هرؼداریّاب،

خَخِریسیّبی ّوِ هرؼداریّبی گَؼتی هٌىمِ وِ وی

هتؽیرّبی زیر ثِ وبر رـتٌدٍ :لع تأظیعبت (ؼابهو  5دظاتِ عابلی،

لیع
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ثعیبر رَة ،رَة ،لبثو لجَل ٍ ؼیر لبثو لجَل)ٍ ،لاع تَْیاًَِ/ر

دظاااااااتِ ؼااااااابهو  ٍ 0/85 -0/75 ،0/75 -0/25از  )1-0/85در

(ؼبهو  5دظتِ عبلی ،ثعیبر رَة ،راَة ،لبثاو لجاَل ٍ ؼیار لبثاو

1

رگرظیَى الخیعتیهً ،تیدِ همبیعبت ثِ ـَرت «ًعج

لجَل) ،هتَظه ظىح ظبلي (ظِ دظاتِ ووتار از ٍ 1600-800 ،800
ثیػ از  1600هتر هرثع) ٍ ًعج

ثیبى هی ؼَد ٍ ًعج

ظىح ظبليّب ثِ ظىح زهایي (ظاِ

ؼابًط»

ؼبًط ثفاَرت ) ٍ Exp(Bاَزُ اوویٌابى

وى در ررٍخی ارائِ هیگردد

جذٍل ً -1تایج رگرسیَى الجیستیک تلفات هرغذاریّای هٌطقِ قن تر ترخی عَاهل عوَهی در یک سال تَلیذی
همبیعبت
ـفَل

هٌبوك اظتبى

هرؼداری

هبلىی

ًَع ظبلي

ظَیِ خَخِ

ـعبلی

هرؼدار

(خَخِریسی در ظبل)

ؼبرؿ ثدؼبًعی
(ًعج

ظىَح

ا توبل رىبی وهبری
P

تعداد

(ؼبرؿ) مبییس

0/000

159

)Exp(B

َزُ اوویٌبى
ثبال

مبییي

زهعتبى

0/000

232

5/23

9/23

2/96

ثْبر

0/000

195

2/9

5/05

1/67

تبثعتبى

0/000

178

3/11

5/53

1/76

0/27

65

(ؼبرؿ) ثلػ هروسی لن
رلدعتبى

0/99

114

1/01

2/56

0/40

ظلفعگبى

0/45

216

1/37

3/15

0/60

لبّبى

0/20

89

0/53

1/41

0/20

لبؼمبثالغ

0/72

22

0/84

3/17

0/22

وْه

0/67

220

1/17

2/77

0/49

گبزراى

0/59

38

0/76

2/66

0/22

هلىی

0/51

177

0/84

1/39

0/51

(ؼبرؿ) ثبز

0/501

434

ثعتِ

0/98

308

1

1/58

0/63

ًیوِاتَهبتیه

0/51

22

0/7

2/11

0/22

0/82
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(ؼبرؿ) راض
ورثَرایىرز

1

5

0

0

0

وریي

1

2

0

0

0

وبة

0/34

25

0/59

1/72

0/20

(ؼبرؿ)  1ثبر

0/91

52

 3-2ثبر

0/53

252

1/55

6/13

0/39

 6-4ثبر

0/52

370

1/58

6/23

0/40

ثیػ از  6ثبر

0/66

90

1/39

6/13

0/32

(ؼبرؿ) 0/25-0

0/000

90

دٍرُّبی تلفبت

0/5-0/25

0/000

239

17/7

52

5/93

ثااِ وااو دٍرُّاابی ّاار

0/75-0/5

0/000

216

52/8

158

17/6

هرؼدار)

1-0/75

0/000

219

667/3

2345

189/8
Odds ratio
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1

ًتایج
از هیبى  838خَخِریسی در ظبل تَلیدی  ،1391-92تعداد 76

ًعج ؼبًط در ّر ردیؿ ثِ هعٌی وى اظ وِ ثب ـرق ثبث ًگِ

ٍا د ثِ دلیو وبهو ًجَدى اوالعبت هؾ ؼدُ ٍ  762هَرد

داؼتي ظبیر عَاهو ،اگر عبهو هَرد ثررظی ثِ اًدازُ یه ٍا د

ثبلیوبًدُ هالن ارزیبثیّب لرار گرـتٌد ظِ تحلیو رگرظیَى

اـسایػ یبثد ،ـراٍاًی تلفبت هرؼداریّب در همبیعِ ثب دظتِ

چٌدتبیی ثِ ؼیَُ الخیعتیه ثِ عوو وهد ررٍخی وزهَى وبی

ؼبرؿ ،چِ هیساى اـسایػ هییبثد یب ثِ اـىالح ؼبًط وى چٌد

وِ توبً هیتَاى هدلی ثرای ثیبى

ثراثر هیؼَد در ظتَىّبی ورر خدٍل در وٌبر ؼبرؿ ـَق،

راثىِ هتؽیر تبثع ٍ هتؽیرّبی هعتمو ایدبد ورد در ّر ثلَن از هتي

َزُ اوویٌبى ًعج ؼبًط للن هرثَوِ ًیس ور ؼدُ اظ وِ داهٌِ

خدٍل ،دظتِّبی هلتلؿ یه هتؽیر ربؾ لیع ؼدُ ٍ دظتِ اٍل

تؽییرات ًعج ؼبًط وى للن را در همبیعِ ثب ؼبرؿ وى هَرد ثیبى

ثِ عٌَاى ؼبرؿ ثرای همبیعِ دیگراى ثِ وبر هیرٍد ؼبرؿ

هیوٌد

هرثع تحلیو اٍل هجیي وى اظ

جذٍل  -2رگرسیَى الجیستیک تلفات هرغذاریّای قن ٍ ٍضعیت فٌی ٍ هتَسط هساحت ساليّا طی یک سال تَلیذی
ا توبل رىبی
ظىَح
ًعج

ظبلي

درخِثٌدی ویفی هرؼداری

(ؼبرؿ)  0/25تب 0/75

َزُ اوویٌبى

وهبری P

تعداد

0/17

106

)Exp(B

ثبال

مبییي

 0/75تب 0/875

0/17

431

1/35

2/1

0/88

 0/875تب 1

0/9

227

1/03

1/64

0/65

0/19

36

(ؼبرؿ) عبلی
ریلی رَة

0/06

207

1/98

4/1

0/97

رَة

0/045

457

2/01

4/0

1/02

لبثو لجَل

0/49

60

1/33

3/1

0/58

ؼیر لبثو لجَل

0/87

2

1/25

21/6

0/07

ـفو ظبل ،عبهو هؤثری ثر تلفبت هرؼداریّب هحعَة هیؼَد

هرؼداراى رَیؽبًٍد ٍ اؼلت هرؼداریّب وَچه ّعتٌد ،ؼبًط

اگر ـفو مبییس (هؽلفبً مبییس ظبل  )1391ثِ عٌَاى ؼبرؿ همبیعِ

تلفبت ووتر از دیگر هٌبوك اظ

تلفبت هتعلك ثِ خَخِریسیّبی

ثب دیگر ـفوّب در ً ر گرـتِ ؼَد ،ؼبًط تلفبت ـفو زهعتبى

هلىی ووتر از هرؼداریّبی اخبری ٍ ثراثر  0/87وى ثَد ظِ ًَع

در ثْبر ظبل ثعد تلفبت

ظبلي (ثبز ،ثعتِ ٍ ًیوِاتَهبتیه) ،تلفبت تمریجبً یىعبًی داؼتٌد

ٍلی ّوعٌبى در

تعداد ظبليّبی ًیوِاتَهبتیه ثِ هراتت ووتر از دٍ ًَع دیگر ثَد

ثرای

ثِ دلیو لرٍرت اظتفبدُ از تَْیِ تًَلی ،تعداد ظبليّبی ثعتِ

همبیعِ هٌبوك هلتلؿ اظتبى ،ثلػ هروسی (ؼْرظتبى لن) ثِ

ثب ـرق ایٌىِ خَخِ

 1391ثِ اًدازُ  5/23ثراثر وى ثَدُ اظ

ووتر ؼدُ ٍ در تبثعتبى اًدوی اـسایػ یبـتِ اظ

همبیعِ ثب مبییس وى ظبل ؼبًط تلفبت وى ّب ثیؽتر ثَدُ اظ
عٌَاى ؼبرؿ در ً ر گرـتِ ؼد ًعج

اظتبى در ظبلیبى گهؼتِ اـسایػ یبـتِ اظ

ؼبًط دٍ هٌىمِ ظلفعگبى

راض ثِ عٌَاى ؼبرؿ همبیعِ در ً ر گرـتِ ؼَد ،ثِ دلیو ون ثَدى

ٍ وْه (از لىتّبی تَلیدی اظتبى) ثیػ از ثلػ هروسی (لن)

ـراٍاًی خَخِریسی خَخِّبی وریي ٍ ورثَرایىرزً ،رماـسار لبدر

ٍ ثلفَؾ لبّبى ٍ گبزراى ثَد در هٌىمِ لبّبى وِ اؼلت

ؼبًط وى ّب ًجَد خَخِّبی وبة تلفبت

ثِ هحبظجِ ًعج

55

ووتری داؼتٌد ،گرچِ خَخِریسیّبی ظَیِ وبة ووتر از ظَیِ

عجبرتی ًعج

راض ( 25در ثراثر  )732ثَد

هٌىمِ ًیس ثررظی ؼد ثِ هَازات اـسایػ ایي ًعج  ،ـراٍاًی تلفبت

خَخِریسی ثیػ از یه ثبر در ظبل در همبیعِ ثب خَخِریسی

ثِ وَر خدی اـسایػ هییبثد ـبرغ از ّن رىی ٍ ّوجعتگی

چِ ثعب یه ثبر خَخِریسی

ا توبلی ثیي ایي عبهو ٍ تلفبت ٍ ًَعبً ظبرتِ ؼدى ایي ؼبرؿ از

ًؽبًِ وهبدگی یب ا تیبن ثیؽتر هرؼدار ثبؼد ٍ در هَلعیتی خَخِ

وِ هرؼداراًی وِ

ثیؽتر ،تلفبت ووتری در ثر داؼ

دـعبت تلفبت ثِ وو دـعبت خَخِریسی هرؼداراى

رٍی تلفبت ّر هرؼدار ،ور ایي ًىتِ هْن اظ
ایي ًعج

ریلتِ ؼَد وِ هَخت تلفبت ووتر ؼدُ اظ
تی دٍ تب ظِ ثبر خَخِریسی در ظبل ،تلفبتی در د  1/48ثراثر

در وى ّب ثبال ثبؼد تلفبت ـَقالعبدُ ثبالیی دارًد ٍ ثبید

ا تیبن وٌٌد

هرؼداریّبی ثب یه ثبر خَخِریسی در ظبل داؼتٌد در ؼرایه

چِ ثعب تلفبت وى ّب ثِ دلیو اًتمبل ولَدگی از ایي هرؼداری ثِ

هٌبظت ثْداؼتی ٍ التفبدی ،هرؼدارّب  4تب  5ثبر خَخِ هیریسًد

دیگری ثبؼد تعدادی از هرؼداراى در وَل ظبل چٌد هرؼداری را

ٍلی در ظبل هَرد ثررظی ریلی از هرؼدارّب ثِ دلیو ترض از

در هٌبوك هلتلؿ ادارُ ٍ یب اخبرُ هیوٌٌد ایي هرؼدارّب

درگیر ؼدى ثب ثیوبریّب ـمه یه ثبر در ظبل خَخِ ریلتِاًد

ثدؼبًعی ثبالتری ًؽبى هیدٌّد ٍ خَخِریسی وى ّب در هعرق

عالٍُ ثر هیساى ـعبلی

رىر تلفبت ثبالتری اظ

یب مروبری هرؼداراى ،ثدؼبًعی وى ّب ٍ یب ثِ

جذٍل  -3راتطِ تلفات هرغذاریّای قن ٍ ضاخعّای فاغلِ طی یک سال تَلیذی
َزُ اوویٌبى

ا توبل رىبی
وهبری P

تعداد

)Exp(B

ثبال

مبییي

ـبـلِ تب رٍظتب (ویلَهتر)

ثیػ از 1/5

0/22

( 339در ثراثر )339

1/21

1/64

0/89

ـبـلِ تب داهداریّب (هتر)

ثیػ از 700

0/36

( 162در ثراثر )359

0/84

1/22

0/58

ـبـلِ ظبليّب از ّن (هتر)

(ؼبرؿ) ووتر از 20

0/14

335

ظىَح

هٌجع وة

ثیػ از 20

0/65

337

1/09

1/56

0/76

تهظبلي

0/10

92

0/75

1/05

0/53

0/013

30

(ؼبرؿ) لَلِوؽی
چبُ دظتی

0/016

198

2/66

5/9

1/2

چبُ ًیوِ عویك

0/014

121

2/81

6/4

1/23

چبُ عویك

0/009

67

3/30

8/1

1/35

لٌبت ٍ چؽوِ

0/054

265

2/15

4/7

0/98

رریداری

0/61

23

1/33

4/0

0/44

ثرای ثررظی اثر عَاهو رفَـی ثر تلفبت هرؼداریّب ،از رٍغ

تَْیًَِ/ر ثَد ثرری از ایي عَاهو ثِ ـَرت اًفرادی در ثراثر تلفبت

رگرظیَى الخیعتیه ٍ هدل هؾ هر لِای اظتفبدُ ؼد توبم

ظىح ظبليّب ثِ

رگرظیَى الخیعتیه ؼدًد (خداٍل ً )3 ٍ 2عج

هتؽیرّبی رفَـی از هدل هؾ ؼدًد ٍ اثری ثر ؼبًط ثرٍز تلفبت

هعب

در هرؼداریّب ًداؼتٌد ورریي هتؽیر ثبلیوبًدُ در هدلً ،عج

اگر وو زهیي هرؼداری ثِ ـَرت ظبلي ٍ ـمبی هعمؿ ثبؼد ،از ً ر

هرؼداریّب ثَد ٍ هتؽیر هؾؼدُ میػ از وى ٍلعی

ًدارد ثررظی ایي عبهو ًؽبى

هعب

56

هرؼداری ؼبرفی از تراون وبری ٍ ـعبلی

تئَری ،هرؼدار ـمبی هبًَر ٍ ـعبلی

هرؼدار اظ

داد وِ ًعج

ثیي  0/875 ٍ 0/75از دٍ دظتِ دیگر ؼبًط تلفبت را

اـسایػ هیدّد وبرؼٌبضّبی ثلػ ـدٍر مرٍاًِ هعبًٍ

اهَر دام

اـسٍدُ ؼَد ،درـد تلفبت تدویعی در ظبل هَرد هىبلعِ ثراثر 23/9
درـد ثَدُ اظ

در ثبزدید هعتمین از هدوَعِ هرؼداریّب ،وىّب را از ً ر ـٌی درخِ

ثِ خس دٍ هَرد وتػظَزی ،تمریجبً توبم هرؼداریّبی درگیر ،یه یب

ثٌدی وردُ ٍ در مرًٍدُ هرؼدار ثبیگبًی هیوٌٌد وًبلیس رگرظیَى

ترویجی از ثیوبریّبی عفًَی را تدرثِ وردُاًد خَخِّبی گَؼتی

اًفرادی تلفبت در ثراثر ایي ـف

ًؽبى داد وِ هرؼداراى ثب ویفی

در ظبليّبی هحفَي ٍ وؿّبی ظیوبًی ٍ ثِ هدت هحدٍد ًگْداری

ـٌی عبلی ،تلفبت ووتری داؼتٌد ٍلی تلفبت هرؼداریّبی رَة ٍ

هیؼًَد ٍ دظترظی ثِ ربن ًدارًد ٍ لها ثِ اًگو هجتال ًویؼًَد در

ریلی رَة ثیػ از هرؼداریّبی لبثو لجَل ٍ ؼیرلبثو لجَل ثَدُ

ؼرایه مرٍرغ هرتعی ثِ ٍیصُ در وؽَرّبی برُای ٍ هروَة،

اظ

تعداد هرؼداریّبی ایي دٍ دظتِ ریلی ثیؽتر از ثمیِ اظ

لعو

عودُ تلفبت هبویبىّب ،ولَدگی ثِ اًَاع اًگو دارلی ٍ

راثىِ تلفبت ٍ ـبـلِ هرؼداری تب رٍظتب ،ـبـلِ هرؼداری تب ًسدیه

ربرخی اظ

تریي هرؼداری یب داهداری ٍ ًیس ـبـلِ ظبليّب از ّن (خدٍل  )3هجیي

هیىرٍثی هَخت تلفبت هیؼًَد ا توبالً ثیوبریّبی هتبثَلیىی در

اگرچِ هرؼداریّبی تهظبلي (ثدٍى ـبـلِ ثِ

اًتْبی دٍرُ مرٍرغ ثِ عٌَاى عبهو هىوو در وٌبر ثیوبریّب تلفبت را

دلیو ٍخَد یه ظبلي) در همبیعِ ثب ظبیر هرؼداریّب تلفبت ووتری

اـسایػ هیدٌّد ٍلی دلیو اـلی تلفبت ،ثیوبریّبی عفًَی اظ

در

داؼتٌد در ـَرتی وِ وة لَلِوؽی ثِ عٌَاى ؼبرؿ در ً ر گرـتِ

یه ثررظی هتعلك ثِ ظبل  1384در ایراى ثِ ترتیت ثیوبریّبی

ؼَد ،اًَاع هلتلؿ وة از لجیو وة چبُّبی دظتیً ،یوِ عویك ،عویك

گبهجَرٍ ،ثرًٍؽی

عفًَی ،ثیوبری هسهي تٌفعی ( ،)CRDولی

ٍ تی لٌبت ٍ چؽوِ هَخت تلفبت ثیؽتر هرؼداریّب هیؼَد وة

ثبظیلَز ٍ وًفلَوًسا ثِ عٌَاى ثرتریي عَاهو تَظعِ تلفبت گلِّبی

رریداریؼدُ ًیس ثِ هیساى ووتر هَخت اـسایػ تلفبت هیؼَد وة

گَؼتی ظراظر ایراى هعرـی ؼدُ اظ

( )2داهپسؼهّبی وبرؼٌبض

لَلِوؽی ثرای هفبرؾ ربًَارّبی اًعبًی ـراّن ؼدُ ٍ ثْداؼتیتر

ـٌدٍق ثیوِ اظتبى تٌْب چْبر ثیوبری هْن ٍیرٍظی (ًیَوبظو،

اظ (خدٍل )3

ثرًٍؽی  ،وًفلَوًسا ٍ گبهجَرٍ) را ثِ عٌَاى عبهو هري ٍ هیر گلِّب

تفبٍت ربـی ًیع

تحث

( )5در هرؼداریّب ثِ وَر هعوَل ولَدگیّبی

گسارغ وردُ ٍ ثرای ثررظی ووی ٍ ویفی وى ،تعییي تیتر ایي ثیوبری

تعداد خَخِریسی گَؼتی ظبل زراعی هَرد ثحث  835هَرد ثب وو

ّب ثلفَؾ ًیَوبظو ٍ وًفلَاًسا ثِ ـَرت اخجبری اًدبم هیؼَد در

خَخِ  17/01هیلیَى ثَد وِ  468هَرد ثب  10/2هیلیَى لىعِ (هعبدل

ثررظی بلرًَ ،ع وة ؼرة اثر لبثو تَخْی ثر تلفبت هرؼداریّب

 56درـد خَخِریسیّب ٍ  60درـد خَخِّب) هٌدر ثِ هراخعِ

داؼ

ثْتریي وة ثِ ترتیت وة لَلِوؽی ٍ وة رریداریؼدُ ثَد

هددد ثِ دـتر داهپسؼىی ٍ اعالم رعبرت ؼدُ ٍ ثِ عٌَاى هَارد

وة اًَاع چبُّبی دظتی ،عویك ٍ ًیوِعویك ٍ ًیس لٌبت ٍ چؽوِ

تلفبت در ً ر گرـتِ ؼدًد درـد تلفبت ثج ؼدُ در اظٌبد ثیوِ ثرای

دارای ولَدگی اظ

ٍ ا توبالً ولَدگیّبی از ًَع هدـَعی دارد ٍ

هرؼداریّبی ثب مرًٍدُ رعبرت هعبدل  31/4درـد ٍ تلفبت ربم وى

در ظٌیي اٍلیِ هرغّب را درگیر هیوٌد وِ ثِ ًَثِ رَد یه عبهو هْن

ّب (ثب ا تعبة تلفبت ّفتِ اٍل ٍ تلفبت ثعد از  48رٍزگی وِ هؽوَل

تَظعِ ثیوبریّبی عفًَی در ظٌیي اٍلیِ اظ

( )12ثِ هحك ؼرٍع

ثیوِ ًویؼًَد) ،هعبدل  46/1درـد ثَد ثب در ً ر گرـتي هرؼداری

درگیری گلِ ،هداٍا وؼبز هیؼَد هٌحٌی تلفبت تهته گلِّب ثب

ّبی ؼیر درگیر تلفبت ٍ ثب ـرق ایٌىِ داوثر تلفبت هٌ َرؼدُ ٍ

داهٌِ ـعَدی در اثتدا ٍ وی وردى ًمىِ اٍج تلفبت ٍ ظپط وبّػ

ؼیرهؽوَل ثیوِ ثرای وى ّب ثراثر  7درـد ثبؼد (ثب رًٍد رٍ ثِ اـسایػ

تدریدی اظ

زیبدی ثب الگَی تلفبت ًبؼی از ثیوبریّبی

از اثتدای ّفتِ دٍم تب مبیبى  48رٍزگی وِ ّوراُ ثب ؼبرؿ وعَرات

عفًَی دارد تلفبت ثیوبریّبی هتبثَلیىی هثو وظی

هدیریتی ثِ عٌَاى هجٌبی هحبظجِ هجلػ ؼراه
وو هرؼداراى لیع
لیع

ثیوِ ثب لیع

البـی لیع

ثِ وبر هیرٍد) ،تلفبت

اظ

ثیوِ ثراثر  27/7درـد هیؼَد ٍ اگر تفبٍت

ثبث

وِ ؼجبّ

تبثع هدیری

ٍ در اٍارر دٍرُ هؽبّدُ هیؼَد ٍ در ـَرت وؼبز ثب ریتن
اـسایػ هییبثد وِ ثِ دلیو چبلی خَخِّب اظ

ثعتِ ثِ ٍلعی

داهپسؼىی در ً ر گرـتِ ؼَد ٍ خَخِریسیّبی

ثْداؼتی ٍ ایوٌی گلِ ،ؼدت درگیریًَ ،ع ٍ ظَیِ عبهو ثیوبری،

ولی خَخِریسیّب ٍ خَخِّب

ـرـ ولجی عَاهو ثبوتریبیی ٍ عَاهو میعیدُ دیگرً ،مىِ اٍج،

داهپسؼىی ثِ لیع
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ؼدت ٍ وَل دٍرُ هداٍا ٍ رّبیی گلِ از ؼر ثیوبری هتفبٍت اظ
مط از وى ًیس تب مبیبى دٍرُ ثِ ـَرت ثبث

ٍ

تلفبتی هیگیرد ٍ ثیوبری

ثِ ـَرت هسهي در هیوید در وؽَرّبی ـٌعتی ،تلفبت خَخِّب در
ٍ در وٌبر یه ثرًبهِ هٌبظت ٍاوعیٌبظیَى،

ظىحی هٌىمی اظ

تلفبت وو دٍرُ از هرز  6تب  8درـد تدبٍز ًویوٌد ( ٍ )3ؼبئجِ
درگیری گلِ ثب ثیوبریعفًَی ٍخَد ًدارد از دیدگبُ هرؼدارّب ٍ
ظبیر مرٍرغدٌّدگبى یَاًبت زًدُ ،ظَْر ثیوبری عفًَی در گلِ
دام ٍ ویَر ثِ ٍیصُ خَخِّبی گَؼتیً ،بهٌبظت ٍ ّسیٌِثردار اظ

ٍ

اظبظبً دٍرُّبی تَلیدی مرٍرغ وى ّب ثبید ـبرغ از درگیر ؼدى گلِ
ثب ثیوبری اداهِ یبثد تلفبت ثبال در وؽَرّبی در بل تَظعِ هثو
مبوعتبى ( ٍ )13دیگر وؽَرّب ًیس دیدُ هیؼَد ٍلی عبهو ثیوبری وى
ّب از ًَع عفًَی ًیع

اگرچِ در ثرری وؽَرّب هثو ًیدریِ تلفبت

ًبؼی از ثیوبریّبی عفًَی در گلِّبی گَؼتی ثبال اظ

ٍ در

هرؼداریّبی هٌبوك رٍظتبیی وى ثِ هرز  47درـد هیرظد ( )9چِ
ثعب الزم اظ

در ـَرت ًیبز ٍ در ظىح هلی از ظَیِّبی ظبزگبر

اظتفبدُ ؼَد ٍ ویفی خَخِّب در گلِّبی اخداد ٍ هبدر تح

وٌترل

لرار گیرد ٍ در ـَرت هؽبّدُ لعؿ خدی ثِ خبیگسیي وردى گلِ
ّبی هبدری الدام ؼَد ًتبیح ایي ثررظی ًؽبى داد وِ در هیبى عَاهو
هَرد ثررظی ،ـفو ظبل ،هٌجع وة هرؼداری ٍ ویفی
عَاهو هؤثر ثر تلفبت هیثبؼٌد ثدیْی اظ

ـٌی ظبلي خسٍ

وِ عَاهو ثعیبری ثر

تَلید ٍ تلفبت ظبليّب ًمػ دارًد ٍلی در ـَرت اظتفبدُ از
اوالعبت خبهع خَخِریسیّبی اظتبى در یه هىبلعِ چٌدـفلی ،ثِ
ً ر هی رظد هتؽیرّبی عبم ٍ ربؾ هرؼداریّب ثر ثرٍز ثیوبری در
گلِّب ٍ ـراٍاًی ثرٍز تلفبت هؤثر ثَدُ ٍ هیتَاى از وى ّب ثِ عٌَاى
هعیبر میػثیٌی تلفبت ٍ اـال بت هتٌبظت ثب وى اظتفبدُ ورد ثررظی
خبهع تلفبت هرؼداریّب ،هعتلسم اظتفبدُ از اوالعبت وبهوتر از لجیو
رعبی

ؼرایه ثْداؼتی تَظه هرؼداراى ،ولَدگیّبی هحیىی،

ًبوبروهدی ٍاوعيّب ٍ ٍاوعیٌبظیَى ،لرًىیٌِ ٍ ظبیر الداهبت اهٌی
زیعتی اظ

ایي گًَِ هىبلعبت ،در وٌبر اوالعبت وهبری ثِ ثررظی

ّبی هیداًی ٍ تی وزهبیؽی ًیبز دارًد
هٌاتع
 -1عسیسزادُ ،م ،غ ولیدری ،ج رزمیبرٍ ُ ،ارظتِ همدم ٍ م راشُ
 1392هیساى تلفبت ٍ عَاهو هؤثر ثر وى در گلِّبی گَؼتی هؽوَل
مردار
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