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 خالصٍ

ّبی وؾبٍرسی، فؼبلیتی عزؽبر اس  اس فؼبلیت ؽیزی ثِ ػٌَاى یه رشءفٌؼت پزٍرػ گبٍّبی 

اًذ ٍ  هخبعزات عجیؼی، ارتوبػی، التقبدی ٍ ػوذی دعت ثِ دعت ّن دادُ  ت اعت. اًَاع هخبعزا

ثِ هٌظَر ارزای ایي . اًذ ای را ثزای تَلیذوٌٌذگبى ایي ثخؼ فزاّن آٍردُ هزوَػِ آعیت پذیز ٍ ؽىٌٌذُ

ت ٍ ای هؾتول ثز هؾخقبت گبٍداری، هؾخقب ٍاحذ پزٍرػ ٍ تىویل پزعؾٌبهِ 31تحمیك ثب هزارؼِ ثِ 

ّب ٍ اًجبرّب، هؾخقبت ؽیزدٍؽی ٍ  ٍضیؼت تحقیلی هبله، اًذاسُ ٍ عبختبر گلِ، هؾخقبت ربیگبُ

ٍ  7/6، 20، 30، 7/6ثِ تزتیت تحقیالت فبحجبى گبٍداری ثذعت آهذ.  هٌذردتزْیشات ٍ عبیز اعالػبت 

وِ در سهیٌِ پزٍرػ   زثِدیپلن ٍ لیغبًظ ٍ ثبالتز ثَدًذ، هیشاى تزعَاد، اثتذایی، سیز دیپلن،  درفذ ثی6/36

درفذ ثبالی  7/66عبل ٍ  20تب  10درفذ ثیي  7/6عبل، 10ی سیز  درفذ تززثِ 7/26ؽیزی داؽتٌذ  گبٍ

ویلَگزم  380±90رٍس ٍ 450±30 ّب ثِ تزتیت لیغِتلمیح تٍ ٍسى اس ًظز تَلیذهخلی، عي  عبل داؽتٌذ.20

حتی هتَعظ ًزخ عمظ رٌیي،  هٌبعت ثَد. ّب عي ٍ ٍسى درفذ گبٍداری84ّب در  هؼیبر تلمیح تلیغٍِ 

ثبؽذ  سایی هی عخت سایی ٍ رفت هبًذگی ثغیبر پبییي تز اس هتَعظ وؾَری وِ ًؾبى اس ًزخ ثبالی گَعبلِ

 تَاًذ ثِ دلیل ؽزایظ آة ٍ َّایی هٌبعت اعتبى ثزای پزٍرػ گبٍ ؽیزی ثبؽذ. وِ هی
 

 هذیزیت، گبٍّبی ؽیزی، تَلیذهخل، اردثیل:  کلمات کلیذی

 

 

 مقذمٍ
ّب  ّبی تَلیذ هَاد پزٍتئیٌی ٍ لجٌی اّویت ثغشایی در تغذیِ اًغبى فٌؼت داهپزٍری ثِ ػٌَاى یىی اس افلی تزیي ثخؼ

فٌؼت  .[1]ّبی رذیذ ؽغلی دارد دارد. ػالٍُ ثز تبهیي هَاد غذایی، ایي فٌؼت ًمؼ هْوی در اؽتغبل ٍ ایزبد فزفت

تحَل ؽذُ اعت، تحمیمبت گغتزدُ در سهیٌِ ّبی افالح ًضادی، تغذیِ ّبی اخیز ثغَر چؾوگیزی ه-پزٍرػ دام عی دِّ

ای، ثْذاؽتی ٍ هذیزیتی عجت ؽذُ اعت وِ دام ّبی اهزٍسی ًغجت ثِ گذؽتِ ثِ روَردّبی تَلیذی غیز لبثل تقَری 
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ّبی  بّیدعت پیذا وٌٌذ. ایي اهز عجت ؽذُ اعت وِ هذیزیت ٍاحذّبی پزٍرػ فؼلی اهزی دؽَار للوذاد گزدد وِ ثِ آگ

ّبی تبسُ وِ  گغتزدُ در سهیٌِ ّبی هتٌَع ػلوی ٍ تخققی ًیبس دارد. هذیزاى ٍاحذّبی پزٍرػ دام ثبیذ ّوَارُ اس فٌبٍری

عجت وبّؼ ّشیٌِ ّبی تَلیذی ٍ عَْلت اهز هذیزیت ٍ یب ایزبد ؽزایظ هٌبعت ثزای حیَاى در فزآیٌذ تَلیذ هی گزدد، 

. اعتبى اردثیل ت ػلوی ٍ فٌبٍری ّبیی وِ در ایي ػزفِ فَرت هی گیزد دعت یبثٌذثْزُ گیزًذ ٍ تالػ ًوبیٌذ تب ثِ تحَال

یىی اس هٌبعك هْن داهپزٍری وؾَر ثَدُ ٍ داهذاری در اعتبى اس لذین االیبم هزعَم ٍ حزفِ اعبعی ٍ افلی هزدم ثِ ؽوبر 

اس هؼبًٍت  93عبط اعالػبتی وِ در عبل اهب ثزا رٍد در حبل حبضز ًیش در التقبد هٌغمِ ًمؼ هَحزی را ایفبء هی وٌذ. هی

ٍاحذ ًیوِ فؼبل ٍ 26ٍاحذ ثِ فَرت فؼبل،  34ٍاحذ ثَدُ  87اهَر دام اعتبى ثذعت آهذ تؼذاد ٍاحذّبی پزٍرػ گبٍؽیزی 

ّبی وؾبٍرسی، فؼبلیتی عزؽبر اس  اس فؼبلیت ؽیزی ثِ ػٌَاى یه رشءفٌؼت پزٍرػ گبٍّبی  .[4]ثبؽذ ٍاحذ غیزفؼبل هی 27

اًذ ٍ هزوَػِ آعیت پذیز ٍ  اعت. اًَاع هخبعزات عجیؼی، ارتوبػی، التقبدی ٍ ػوذی دعت ثِ دعت ّن دادُ هخبعزات

ّبی اعبعی ثحج تَلیذ در ثخؼ  [. ثٌبثزیي یىی اس چبلؼ5اًذ] ای را ثزای تَلیذوٌٌذگبى ایي ثخؼ فزاّن آٍردُ ؽىٌٌذُ

ثبؽذ. ّذف اس ایي هغبلؼِ ثزرعی ٍضؼیت هذیزیت فٌی،  هیّب ٍ اثشار هذیزیت آى  ّبی آى هغئلِ رٍػ وؾبٍرسی ٍ سیزثخؼ

 ثبؽذ. ػولىزد تَلیذی ٍاحذّبی پزٍرػ گبٍ ؽیزی فٌؼتی ٍ ًیوِ فٌؼتی اعتبى اردثیل هی

 

 َا مًاد ي ريش

 َا از ياحذَای گايداری آيری دادٌ وحًٌ جمع

ل پزٍرػ گبٍؽیزی اعتبى اردثیل اس هؼبًٍت ّبی فٌؼتی ٍ ًیوِ فٌؼتی فؼب ثِ هٌظَر ارزای ایي تحمیك اثتذا تؼذاد گبٍداری

گزدیذ. پظ اس هؾخـ ؽذى تؼذاد ثزای هغبلؼِ اًتخبة پزٍرؽی ٍاحذ  31ٍ  ؽذ م، عبسهبى رْبدوؾبٍرسی اعتبى اخذاهَردا

ّبیی  ثٌذی ؽذُ ثزای تىویل پزعؾٌبهِ آهبدُ ؽذ وِ در ثز گیزًذُ عؤال ّبی فؼبل ثز اعبط تؼذاد گبٍ هَلذ عجمِ گبٍداری

ّب ٍ اًجبرّب،  خقَؿ هؾخقبت گبٍداری، هؾخقبت ٍ ٍضیؼت تحقیلی هبله، اًذاسُ ٍ عبختبر گلِ، هؾخقبت ربیگبُدر 

 .هؾخقبت ؽیزدٍؽی ٍ تزْیشات ٍ عبیز اعالػبت هٌذرد در آى ثَد ٍ ثِ فَرت حضَری ثِ ٍاحذّبی پزٍرؽی هزارؼِ ؽذ

 َا يیرایص ي آوالیس دادٌ

 SPSS 22.0افشار  ّبی تَفیفی ثب اعتفبدُ اس ًزم ٍارد ؽذُ ٍ آًبلیش آهبرُ Excellدر  ّب آٍری پزعؾٌبهِ، دادُ پظ اس روغ

 اًزبم گزدیذ.

 

 وتایج ي بحث

پزٍرػ گبٍ ؽیزی را ثِ ػٌَاى دٍهیي ؽغل خَد اًتخبة  ،درفذ فبحجبى گبٍداری52تمزیجب ثز اعبط ًتبیذ ثذعت آهذُ 

 ثب ّبی تىٌَلَصی وِ دّذ هی اهىبى وؾبٍرساى ثِ ثیؾتز رعوی ّبی هَسػآ وِ هؼتمذًذ( 2006) هیؾزا ٍ تبئز. ثَدًذ وزدُ

 . [19]وٌٌذ اعتفبدُ وبراتز تىٌَلَصی اس داهذاراى دّذ هی اربسُ تحقیالت ّوچٌیي ٍ وٌٌذ اًتخبة را ووتز ّشیٌِ

دیپلن ٍ لیغبًظ ٍ عَاد، اثتذایی، سیز دیپلن،  درفذ ثی6/36ٍ  7/6، 20، 30، 7/6ثِ تزتیت تحقیالت فبحجبى گبٍداری 

 آى وبرایی عغح ثزدى ثبال در وٌٌذُ تؼییي ٍ هْن ػبهل دٍ را داراى هشرػِ ٍ داهپزٍراى آهَسػ ٍ تحقیالتثبالتز ثَدًذ. 

 درّز چٌذ  .[12]اعت لزارگزفتِ دٍم هزتجِ در اّویت لحبػ اس هذیز وبری تززثِ تحقیالت، هیشاى اس ذ. ثؼثبؽذ هی ٍاحذّب

 هؼتمذًذ آًْب . دارد ػولىزد ثز رشئی تأحیز رعوی ّبی آهَسػ وِ وزدًذ ثیبى ًٍشٍئال ؽیزی ّبی یداهذار در ای هغبلؼِ

ایی وِ در  هیشاى تززثِ. [14]ّغتٌذ هْوتز رعوی ّبی آهَسػ ثِ ًغجت داهذاری ٍ وؾبٍرسی سهیٌِ در وبری تززثِ وِ

درفذ ثبالی  7/66عبل ٍ  20تب  10ثیي  درفذ 7/6عبل، 10ی سیز  درفذ تززثِ 7/26گبٍؽیزی داؽتٌذ سهیٌِ پزٍرػ 

درفذ ّیچ آهَسؽی در سهیٌِ پزٍرػ گبٍؽیزی ًگذراًذُ ثَدًذ ٍ وبر پزٍرػ را ثِ فَرت 3/73عبل داؽتٌذ. در حذٍد 20
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درفذ تَعظ  09/25ٍ  36/12، 55/62تزتیت ثِ درفذ آهَسػ دیذُ ثَدًذ وِ 7/26تٌْب دادًذ ٍ  تززثِ ؽخقی اًزبم هی

ای آهَسػ دیذُ ثَدًذ ٍ در ّیچ وذام اس ٍاحذّب پزعٌل ؽبغل ٍ وبرگزاى  فالح ًضاد ٍ هزاوش فٌی ٍ حزفِرْبد وؾبٍرسی، ا

ّب در اعتبى ًؾبى  هیبًگیي تؼذاد گبٍداری ای ًگذراًذُ ثَدًذ. ّبی تخققی یب فٌی ٍ حزفِ در عغَح هختلف فؼبلیت دٍرُ

 (. 1رذٍلثبؽذ) ّبی اعتبى در عغح ًیوِ فٌؼتی هی دّذ وِ گبٍداری هی

 
 َای مًرد مطالعٍ يضعیت گايداری -1جذيل 

 اًحزاف هؼیبر       هَارد هَرد هغبلؼِ                        هیبًگیي                    حذالل                              حذاوخز                

 46تؼذاد گبٍ ؽیزی                             

 ُ هیشاى ؽیزدر دٍر

 4/7222)ویلَگزم ثِ اسای ّز راط(             

                             49عي داهذار                                   

  10 

 

3050   

30 

1000 

 

5/12047 

72 

87/63 

 

25/2028 

34/12 

 

ثبؽذ. ثٌبثزایي ّب هیدرفذ اس اختالف ػوز گبٍّب ثِ ػلت ػَاهل هذیزیتی، هحیغی یب ثِ ػلت ثیوبری 90حذٍد 

تَعظ حذف . ه[16]تَاًذ هْوتزیي ػبهل در وٌتزل هیشاى حذف ثبؽذ هیتغییزات در هحیظ، اهىبًبت ربیگبُ ٍ هذیزیت 

درفذ 30تب  25در فذ ثَدُ وِ در همبیغِ ثب هتَعظ حذف گلِ اعتبًذارد وِ  14/21راط  100گبٍ ثِ اسای ّز عبلیبًِ 

 (.2ٍل ثبؽذ )رذ [ پبییي هی17ٍ 16اعت]

 
 َای مًرد مطالعٍ مطخصات تًلیذی گلٍ -2جذيل 

 اًحزاف هؼیبر        هَارد هَرد هغبلؼِ                          هیبًگیي                      ثیؾیٌِ                          وویٌِ                

 31/7                               1                              40                        14/21راط       100هیشاى حذف گبٍ ثِ اسای 

 هتَعظ تَلیذ ؽیز

   22/20ؽىن اٍل                                    

   73/23ؽىن دٍم                                   

                      97/24ؽىن عَم                                   

 8/25ثِ ثبال                                         

    

       30 

       32 

     4/38 

     5/39 

 

    9 

   10 

    15 

    15   

 

03/4 

42/6 

87/5 

38/6 

 

 ثزٍس رفتبرّبی ٍ تحزن آة، ٍ غذا ثِ دعتزعی تٌفظ، اعتزاحت، ثزای را گبٍ اعبعی ًیبسّبی چٌبًچِ ّب، ربیگبُ

ربیگبُ دام ثب تَرِ ثِ ؽزایظ آة ٍ َّایی هتٌبعت ثب آى [. 2] ؽًَذ ػولىزد ًبثْیٌِ عجت تَاًٌذ هی ًىٌٌذ، تأهیي یؼیعج

وٌذ  ؽزایظ رَی اعت ثِ دلیل هَلؼیت رغزافیبیی اعتبى اردثیل ؽزایظ آة ٍ َّایی در هٌبعك هختلف ایي اعتبى فزق هی

ثبؽذ. ثز  بس هیغتِ در هٌبعك هزوشی  ٍ ؽوبلی ثِ فَرت ثبس ٍ ًیوِ ثّب ثِ فَرت ث ّبی رٌَثی اعتبى ربیگبُ در لغوت

 ثبؽذ. درفذ ثبس، ًیوِ ثبس ٍ ثغتِ هی7/46ٍ  33/33، 20ّب ثِ تزتیت  اعبط ایي هغبلؼِ ٍضؼیت ربیگبُ
 

ٍ  8[ ٍ ثغتز ًبهٌبعت ]15[. عزاحی ًبهٌبعت ربیگبُ]7ٍ9]دارد ًیبس اعتزاحت عبػت 14تب  10ثِ  رٍس گبٍ در ؽجبًِ

 حتی یب تَلیذ، وبّؼ ًگْذاری، ًیبسّبی افشایؼ عجت تَاًذ هی اعتزاحت سهبى وبّؼوٌٌذ.  [ هذت اعتزاحت را ون هی11

 [18]ؽَد هی لٌگؼ ٍ ّب عن پزخًَی عجت ایغتبدى، سهبى ؽذى عَالًی عَیی، اس ،[13]ؽَد هتبثَلیه ّبی ثیوبری ثزٍس

عالهتی پغتبى ٍ  وٌذ ثب . ّوچٌیي عغح ثغتزی وِ گبٍ اعتزاحت هی[3]عبسد هی دؽَار ار آة ٍ غذا ثِ دعتیبثی خَد وِ

ؽَد ؽیز ووتزی ًغجت ثِ  تَلیذ ؽیز ارتجبط هغتمین دارد ثِ ػجبرتی داهی وِ دچبر هؾىالتی اس رولِ ػفًَت پغتبى هی
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ى، ًبهٌبعت ثَدى ثزای وٌذ. اس رولِ ػَاهلی وِ در اًتخبة ثغتز هَحز ّغتٌذ ػالٍُ ثز خؾه ٍ تویش ثَد گبٍ عبلن تَلیذ هی

ثبؽذ. ًتبیذ ًؾبى  هتی دام هیدر دعتزط ثَدى ٍ التقبدی ثَدى اعتفبدُ اس آى اس رولِ لیوت ٍ حفؼ عال ّب،  رؽذ هیىزٍة

ؽَد. ثب تَرِ ثِ ؽزایظ دهبیی  ارُ ٍ آعفبلت اعتفبدُ ًوی در ٍاحذّبی هَرد هغبلؼِ اس ثغتز هبعِ ثبدی، خبندّذ وِ  هی

ّبی  ؽْز ٍ ثغتزّبی عیوبًی ٍ وبُ ٍ ولؼ در ؽْزعتبى ّبی رٌَثی خلخبل، اردثیل، ًیز، هؾگیي بىثغتز وَد در ؽْزعت

درفذ دارای ثغتز وَد حیَاًی خؾه، وبُ ٍ ولؼ ٍ 22/22ٍ  33/33، 44/44ؽَد. وِ ثِ تزتیت  ؽوبلی اعتفبدُ هی

 ثبؽذ.   عیوبًی هی

گزفت  درفذ عِ ثبر در رٍس ؽیزدٍؽی اًزبم هی7/36ٍس ٍ در درفذ گبٍّب دٍثبر در ر3/63ّب حذٍد  در اوخز گبٍداری

ؽذًذ،  ّب عبلي ؽیزدٍؽی ٍ ؽیزعزدوي ٍرَد ًذاؽت ٍ گبٍّب اوخزا در ربیگبُ ؽیزدٍؽی هی درفذ گبٍداری50در 

درفذ ثِ فَرت حبثت، عیبر ٍ دعتی ثَد. 7/16ٍ  6/57، 8/25ّبی ؽیزدٍػ در ٍاحذّبی هَرد هغبلؼِ ثِ تزتیت  عیغتن

، 7/26، 7/46هحل تحَیل ؽیز ثِ فٌبیغ ؽیز، وبرگبُ خقَفی، تجذیل ثِ فزاٍردُ تَعظ داهذار ٍ فزٍػ در هغبسُ ثِ تزتیت 

 .درفذ ثَد20ٍ  7/6

ثب تَرِ ثِ ؽزایظ آة ٍ َّایی  ؽَد.  هی گبٍّب ثیؾتز آعبیؼ عجت آخَرّب ُهحذٍد در َّا رزیبى عبختي ثزلزار

رعذ ٍ سهغتبى عزدی دارد  ّبی رٌَثی ثِ ًذرت ثِ ؽزایظ  تٌؼ هی ؾتز ؽْزعتبىاعتبى وِ دررِ حزارت َّا در ثی

ًشدیه ًیوی اس ٍاحذّب ربیگبُ ثغتِ دارًذ وِ اس ًظز تَْیِ ٍ ًىبت عبختوبى عبسی ثِ ؽزایظ آة ٍ َّایی تَرِ ؽذُ ٍ اس 

درفذ ٍاحذّب 94/41در ت هحیظ ّبی ؽوبلی  ثب تَرِ ثِ دررِ حزار ًظز گزهب ٍ عزهب هحیظ هٌبعجی دارًذ اهب در لغوت

ّبی دیگز اعتفبدُ  ٍ تىٌَلَصیثز رٍی آخَرّب عبیجبى تؼجیِ ؽذُ اعت. اهب در ّیچ یه اس ٍاحذّب اس وَلز، پٌىِ ٍ یب هِ پبػ 

گزاد  دررِ عبًتی35وِ در تبثغتبى دهبی َّا ثِ ثیؼ اس  آثبد، ثیلِ عَار ٍ گزهی ّبی ؽوبلی پبرط ؽْزعتبى در .ؽَد ًوی

   رعذ. ضزٍری ثِ ًظز هی گزهبیی اعتفبدُ اس اثشارّبی خٌه وٌٌذُ تٌؼ هٌفی احزات وبّؼ ثزای رعذ هی

رػبیت فبفلِ گبٍداری تب هزاوش ؽْز، ٍاحذ پزٍرؽی دیگز، ایغتگبُ روغ آٍری ؽیز اس ػَاهلی هذیزیتی ٍ ثْذاؽتی 

 13/16غبلؼِ در اعزاف ؽْزعتبى یب ثخؼ  ٍ ّبی هَرد ه اعت وِ ثبیذ هَلغ احذاث ٍاحذ ثِ آى تَرِ وزد اوخز گبٍداری

وِ ثِ عَر هیبًگیي تمزیجب  ؽًَذ ّب در رٍعتبّبی اعزاف ؽْز لزار دارًذ ٍ ثیؾتز ثِ ؽىل عٌتی دیذُ هی درفذ گبٍداری

ّب ؽیز را ثِ فٌبیغ ؽیز  درفذ گبٍداری7/46ویلَهتز تب ًشدیىتزیي هحل داهپشؽه ٍ هحل تحَیل ؽیز فبفلِ دارد. 10

 (. 3ٌّذ)رذٍل د ّب تحَیل هی ؽْزعتبى

 
 َای مًرد مطالعٍ اطالعات مربًط بٍ مطخصات جغرافیایی گلٍ-3جذيل 

 ٍاحذ ثیؾیٌِ وویٌِ هیبًگیي 

 ویلَهتز 55 5 15 فبفلِ اس هزوش ؽْزعتبى

 ویلَهتز 55 5 10 فبفلِ اس هزوش ثخؼ

 ویلَهتز 15 5 10 ًشدیىتزیي هحل داهپشؽه

ًشدیىتزیي ایغتگبُ روغ 

 ی ؽیزآٍر
 ویلَهتز 25 5 15

 ویلَهتز 80 2/0 20 ًشدیىتزیي ٍاحذ پزٍرػ

 

درفذ 84ّب در  هؼیبر تلمیح تلیغِویلَگزم ٍ 380±90ٍسى رٍس ٍ  450±30ّب  اس ًظز تَلیذهخلی، عي تلمیح تلیغِ

ّبی هْن  خـرشء ؽبّب عي ٍ ٍسى هٌبعت ثَد. تؼذاد ٍ درفذ تلمیح ثِ اسای ّز آثغتٌی تلیغِ ٍ گبٍؽیزی ٍ  گبٍداری

تؼذاد رٍسّبی خؾه حذٍد دٍهبُ ثب تغییز ریزُ ثِ ریزُ گبٍخؾه ٍ سهبى تلمیح (. 4آیذ )رذٍل ػولىزدی ثِ حغبة هی
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ّبی تَلیذهخلی تمزیجب در حذ  پظ اس سایؼ حذٍد دٍهبُ ثِ دعت آهذ. در هزوَع ػولىزد ٍاحذّب اس دیذ ؽبخـ

ٍ حتی هتَعظ ًزخ  [20ٍ 10، 6ثبؽذ] اری فٌؼتی در همیبط رْبًی هیّبی هَرد اؽبرُ ثزای ًضاد ّلؾتبیي ٍ گبٍد هیبًگیي

ٍ  96/6، 8/5عمظ رٌیي، عخت سایی ٍ رفت هبًذگی ثغیبر پبییي تز اس هتَعظ وؾَری وِ ثِ تزتیت ثزای وؾَر 

بى ثزای تَاًذ ثِ دلیل ؽزایظ آة ٍ َّایی هٌبعت اعت ثبؽذ. وِ هی سایی هی درفذ ثَد وِ ًؾبى اس ًزخ ثبالی گَعبل2/7ِ

 پزٍرػ گبٍ ؽیزی ثبؽذ. 

 
 اطالعات مربًط بٍ ضاخص عملکردی گلٍ بر اساس اظُارات فرد دامذار -4جذيل 

 اًحزاف هؼیبر ثیؾیٌِ وویٌِ هیبًگیي 

 14/12 86 45 61 درفذ ثبرٍری تلیغِ

 55/7 56 30 47 درفذ ثبرٍری گلِ

تؼذاد عزٍیظ ثِ اسای ّز 

 آثغتٌی
12/2 6/1 88/2 75/0 

 17/8 98 51   94 َعبلِ ساییًزخ گ

 12/0 8/2       3/0   5/2 ًزخ هزدُ سایی

 03/1 44/3        18/1 39/1 ًزخ عمظ رٌیي

 58/0 96/4 2/1 47/2 ًزخ عخت سایی

 69/2 7/6 8/1      8/5 ًزخ رفت هبًذگی

 72/10 54/398 370              14/379  فبفلِ گَعبلِ سایی

 16/7 15/109 01/85 47/95 رٍس ثبس 

 06/8 05/79 58 65 رٍس خؾه

 

 وتیجٍ گیری

اعتبى اردثیل ثب ایٌىِ ؽزایظ خَثی اس لحبػ آة ٍ َّایی، وؾت ػلَفِ ٍ تأهیي خَران دام دارد ٍلی تؼذاد گبٍداری در ایي 

ّبی هختلف  جِاس لحبػ رٌؽَد وِ ایي اهز ًیبسهٌذ ثزرعی  اعتبى خیلی ون ثَدُ ٍ ّز رٍس ّن اس ایي تؼذاد وبعتِ هی

ثبؽذ. ثز اعبط ًتبیذ ثذعت آهذُ پزٍرػ دٌّذگبى اس لحبػ ػلن داهپزٍری آگبّی سیبدی ًذارًذ ٍ  ارتوبػی ٍ التقبدی هی

فبدُ اس ّبی آهَسؽی ٍ تزٍیزی ٍ اعت دٍرُرعذ ثب ارائِ  ؽَد لذا ثِ ًظز هی گبٍداری ثیؾتز ثِ فَرت عٌتی پزٍرػ دادُ هی

ٍرَد هؾىالت هبلی فزاٍاى ٍ ػذم . ّبی ًَیي ٍرَد دارد هىبى ثْجَد ؽزایظ ٍ اعتفبدُ اس رٍػاّبی ثبال،  افزاد ثب هْبرت

ثبؽذ. ثب تَرِ ثِ ؽزایظ ثبلمَُ اعتبى اردثیل ثزای تَعؼِ  ّبی هٌبعت دٍلتی اس هؾىالت هْن گبٍداری در اعتبى هی حوبیت

رعذ ٍ ًیبس ثِ  در اعتبى ضزٍری ثِ ًظز هی فٌؼت داهپزٍری پیذا وزدى راّىبر ٍ خبرد ؽذى اس ؽزایظ ثذ داهپزٍری

 ّبی ارزایی ٍ داًؾگبّی دارد.  ّوىبری ّوِ ربًجِ دعتگبُ
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