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 خالصٍ

ؽیزی  پزٗرػ ىبٗٛبی  ثب ٛذف تعییٔ ع٘اٌّ ّذیزیتی ّ٘ثز ثز تٍ٘یذ ؽیز در ىبٗداری  ّغبٍعٚ ایٔ

ای ٗ آسّبیؾيبٛی ث٘د. ٕتبیج  اعتبٓ اردثیٌ إجبُ ؽذ. رٗػ ّ٘رد اعتفبدٙ در ایٔ ّغبٍعٚ تحقیق پزعؾٖبّٚ

ع٘ری  (، ثٚ  p<0.01) ٛبی مالط ثٖذی ؽذٙ اختالف ّعٖی داری داؽت ٕؾبٓ داد مٚ تٍ٘یذ ؽیز ثیٔ ىزٗٙ

ٛب  . اّب تفبٗت ّعٖی داری در تزمیت ؽیز ىزٗٙٛب ث٘د راط مْتز اس عبیز ىز30ٙٗمٚ تٍ٘یذ ؽیز در ىَٚ سیز 

ّؾبٛذٙ ٕؾذ. ْٛچٖیٔ ٕتبیج ٕؾبٓ داد مٚ ارتجبط ّعٖی داری ثیٔ تٍ٘یذ ؽیز ٗ عغح تجزثٚ ٗ آّ٘سػ 

 (.  p<0.01) داّپزٗری ٗج٘د دارد ّذیزآ ىبٗداری، اعتفبدٙ اس دعتيبٙ ؽیز دٗؽی ٗ اعتفبدٙ اس مبرؽٖبعبٓ

 

 اردثیٌاعتبٓ  تزمیجبت ؽیز،، ىبٗ ؽیزی کلمات کلیذی:

 

 

 مقذمٍ   

 ؽٖبختٚ آٓ دٖٛذٙ تؾنیٌ ّ٘اد مٚ ثٚ تذریج ٗ مٖذ ّی ایفب را ای ارسٕذٙ ٕقؼ إغبٓ تغذیٚ در مٚ داّی اعت ّحصٍ٘ی ؽیز

 مزدٙ پیذا رٗسإٚ غذایی ثزٕبّٚ در ای ٗیضٙ اْٛیت ىؾتٚ، پذیذار ّصزفّختَف  اؽنبً در آٓ غذایی ٛبی ارسػ ٗ ؽذٙ

 اس ٛذف .]2[مٖٖذ ٖٛيفتی ّی ٛبی ىذاری عزّبیٚ آٓ ثٜتز ّصزف ٗ تجبرت صٖعت، تٍ٘یذ، ثزای مٚ مؾ٘رٛب ثص٘رتی

 ص٘رت مْتزی مبرىز ٕیزٗی ٗ غذا اس اعتفبدٙ ثب اّنبٓ، تب حذ مٚ اعت خ٘ة ثغیبر میفیت ثب ؽیز تٍ٘یذ ؽیزی ىبٗ پزٗرػ

 دٗؽؼ دفعبت سایؼ، عبً ىَٚ، اثزات ٕظیز ّحیغی ّختَفی ع٘اٌّ تأثیز تحت ٕضاد ثز عالٗٙ ؽیز تٍ٘یذ ٛبی رم٘رد د.ىیز

 .]1[دارد قزار دٛی ؽیز عً٘ ٗ رٗس در

اعتبٓ اردثیٌ ینی اس ّٖبعق ِّٜ داّپزٗری مؾ٘ر ث٘دٙ ٗ داّذاری در اعتبٓ اس قذیِ االیبُ ّزعُ٘ ٗ حزفٚ اعبعی ٗ 

اس  93ثزاعبط اعالعبتی مٚ در عبً  در حبً حبضز ٕیش در اقتصبد ّٖغقٚ ٕقؼ ّ٘ثزی را ایفبء ّی مٖذ.ٗ اصَی ّزدُ ث٘دٙ 

ٗاحذ 26ٗاحذ ثٚ ص٘رت فعبً،  34ٗاحذ ث٘دٙ  87ی پزٗرػ ىبٗؽیزی تعذاد ٗاحذٛب، ّعبٕٗت اّ٘ر داُ اعتبٓ ثذعت آّذ

تی اعتبٓ ٛبی صٖع ّت٘عظ تٍ٘یذ ؽیز در ىبٗداری 92>. ثز اعبط آّبرىیزی عبً 4ثبؽذ= ٗاحذ غیزفعبً ّی 27ٕیْٚ فعبً ٗ 

 . ]3[صذ تٔ ث٘د 536اردثیٌ 

ای مٚ در ؽٜز ٛ٘چیْیٔ ٗیتٖبُ ثز رٗی عَْنزد ٗ تزمیت ؽیز ىبٗٛبی دٗ ره َٛؾتبیٔ إجبُ ىزفت ٕؾبٓ  ّغبٍعٚ

داد ع٘اٌّ ثغیبری اس جَْٚ ٛتزٗسیظ، صٕ٘تیپ، إتخبة، تغذیٚ، خ٘رامذٛی ٗ ّذیزیت ؽیزدٗؽی در تٍ٘یذ ؽیز ّ٘ثز 
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( میَ٘ىزُ در رٗس در ّقبیغٚ ثب ىشارؽبت دٗ ٗ SD;2/2) 93/15ّت٘عظ تٍ٘یذ ؽیز اس ىبٗ دٗره َٛؾتبیٔ اس >. 5اعت=

 ٛذف اس ایٔ ّغبٍعٚ ثزرعی .]6ٗ  5[در تبیَٖذ ثبال ث٘د (2002بُ ٗ چبٕتبالخبٕب ٗ اعنٕ٘یُ٘ ) در ؽْبً ٗیتٖ (2001 ) ٛ٘إو

 ٛبی صٖعتی ٗ ٕیْٚ صٖعتی اعتبٓ اردثیٌ ث٘د. ىبٗداریدر  ثزخی ع٘اٌّ ّ٘ثز ثز ثبسدٙ ٗ تزمیجبت ؽیز

 

 َا ي ريشمًاد 

اس ّعبٕٗت اعتبٓ اردثیٌ ٛبی صٖعتی ٗ ٕیْٚ صٖعتی فعبً پزٗرػ ىبٗؽیزی  ثٚ ّٖظ٘ر اجزای ایٔ تحقیق اثتذا تعذاد ىبٗداری

ثزای ّغبٍعٚ إتخبة ٗ ٗاحذٛب ٗاحذ ثٚ ع٘ر تْبُ ؽْبری  31تعذاد . تٜیٚ ؽذاعتبٓ اّ٘رداُ، عبسّبٓ جٜبدمؾبٗرسی 

اٛذاف  .ؽذٕذ عجقٚ ثٖذیراط  200ٗ ثبالتز اس  101-200، 61-100، 31-60، 1-30ثٚ پٖج ىزٗٙ:  ثزحغت مالط ظزفیت

 آٗری جْع اس پظ ذ.یىزدتبّیٔ ؽیز ٗ ْٕٕ٘ٚ ىیزی اس  ّ٘رد ٕظز اس عزیق تٜیٚ پزعؾٖبّٚ ٗ ّزاجعٚ ّغتقیِ ثٚ ٗاحذٛب

 ٗ داّٖٚ ّیبٕيیٔ، ثٚ ص٘رت ٕتبیج ٗ ىزفتٖذ قزار تحَیٌ ٗ تجشیٚ ٗ ثزرعی ّ٘رد ؽذٙ تنْیٌ پزعؾٖبّٚ ٛبی اعالعبت،

 ؽذٕذ. ارائٚ SAS 9.2ثب مْل ٕزُ افشار  آّبری ٛبی رٗػ مبرىیزی ثٚ ثب ّعیبر إحزاف

 

 وتایج ي بحث

درصذ 7/36درصذ ىبٗٛب دٗثبر در رٗس ٗ در 3/63ٛب حذٗد  در امثز ىبٗداریٕتبیج ثذعت آّذٙ اس پزعؾٖبّٚ  ٛب ٗ  عجق دادٙ

ٛب عبٍٔ ؽیزدٗؽی ٗ ؽیزعزدمٔ ٗج٘د ٕذاؽت ٗ ىبٗٛب امثزا  درصذ ىبٗداری50در ىزفت.  بر در رٗس ؽیزدٗؽی إجبُ ّیعٚ ث

درصذ 7/46درصذ ؽیزدٗؽی دعتی ٗ در 7/16درصذ عبٍٔ ٗ ؽیزدٗػ ثبثت ث٘د در 7/36ؽذٕذ، در  در جبیيبٙ ؽیزدٗؽی ّی

ح٘یٌ ؽیز ثٚ صٖبیع ؽیز، مبرىبٙ خص٘صی، تجذیٌ ثٚ فزاٗردٙ ّحٌ ت .ؽذ ٛب ٕیش ث٘عیَٚ ؽیزدٗػ عیبر إجبُ ّی ىبٗداری

 .درصذ ث٘د20ٗ  7/6، 7/26، 7/46ت٘عظ داّذار ٗ فزٗػ در ّغبسٙ ثٚ تزتیت 

إذاسٙ  ثب ٗ ،داؽت (p<01/0)ْٛجغتيی ّعٖی دار در عغح  1عجق جذًٗ یز دٗؽی رٗػ ؽیز دٗؽی ثب دفعبت ؽ 

 دار ث٘د.  ّعٖییل در صذ ىَٚ در عغح 

 
 ياحذ( 31مقایسٍ  دفعات ي ريش شیرديشی در گلٍ َای طبقٍ بىذی شذٌ ) -1جذيل

 >200                    101-200                    61-100                           31-60                  1-30          ٛب     ؽیزدٗؽی/ىزٗٙٗ رٗػ دفعبت 

2                                          9                         7                                   1                              2                             0 

3                                         3                          1                                   1                              1                             6 

%100%                      67/66%                          50            %               5/12         %            67/16عبٍٔ ؽیزدٗؽی                                  

-%                           3/33            %               50         %                   5/87        %             67/41                  ؽیزدٗػ عیبر                 

-                                -                                -                                   -%                      67/41                     ؽیزدٗؽی دعتی           

 

ّْنٔ اعت ایٔ رٗػ ثز تٍ٘یذ  ؽذٕذ مٚ ٛب ثب دعت ؽیز دٗؽی ّی درصذ داّذاری 67/41  ،راط30سیز  ٛبی در ىَٚ 

 2ّغبثق جذًٗ ثٖذی ؽذٙ ٛبی مالط  در ىزْٗٙٛچٖیٔ ّیشآ تٍ٘یذ ؽیز ؽیز اثز ىذاؽتٚ ٗ تٍ٘یذ ؽیز را مبٛؼ دٛذ. 

 (. p <0.05داری داؽت ) اختالف ّعٖی
 ياحذ( 31) َای کالس بىذی شذٌ تًلیذ شیر در بیه گلٍمیاوگیه مقایسٍ  -2جذيل 

 F-Value                    Pr > F            >200             101-200         61-100         31-60          1-30                   ٛب       ىزٗٙ

 b21/20           a56/27           a74/30            a65/28            a16/31               37/7                     0004/0              ّیبٕيیٔ تٍ٘یذ   

 ؽیز

 درصذ. 5داری در عغح  ثیبٕيز ّعٖی  a  ٗbحزٗف ّتفبٗت 
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ٛبیی مٚ اس دعتيبٙ ؽیز دٗؽی ثبثت یب عیبر ٗ  ٛب إجبُ ؽذ تٍ٘یذ ؽیز در ىبٗداری مٚ ثیٔ ىزٗٙای  ثز اعبط ّقبیغٚ  

عالٗٙ ثز رٗػ ٗ دفعبت  . مزدٕذ ثبال ث٘دٙ ٗ عَْنزد ثٜتزی داؽتٖذ ٗری ٗ جیزٙ ٕ٘یغی اعتفبدٙ ّیٛبی ٕ٘یٔ داّپز اس رٗػ

اس مبرؽٖبط جیزٙ ٕ٘یغی ٗ تٖظیِ جیزٙ اعتفبدٙ ٗ ٗ ع٘اد داّذار ٗ تحصیالت ع٘اَّی ْٛچ٘ٓ ّیشآ تجزثٚ ؽیزدٗؽی 

ثز اعبط ایٔ ثزرعی تٍ٘یذ ؽیز در (. p <0.01دار دارد ) ّتعبدً ثز عَْنزد ٗ تٍ٘یذ ؽیز ّ٘ثز ث٘دٙ ٗ ْٛجغتيی ّعٖی

ب ٛبیی مٚ داّذار تحصیالت ثبال ٗ تجزثٚ ثیؾتز در سّیٖٚ پزٗرػ ىبٗ ؽیزی دارد ثیؾتز ث٘دٙ ْٛچٖیٔ ایٔ داّذارٛ ىبٗداری

اّنبٕبت ٗ تجٜیشات عجق ایٔ ثزرعی در ىزٗٙ اًٗ ثٚ دٍیٌ  رغجت ثیؾتزی ٕغجت ثٚ اعتفبدٙ اس مبرؽٖبط تٖظیِ جیزٙ دارٕذ.

ٛب اختالف  ر ثیٔ ىزٗٙد 3عجق جذًٗ  ّقبیغٚ تزمیجبت ؽیز   تٍ٘یذ پبییٔ ث٘د. اس جَْٚ عیغتِ ؽیز دٗؽی ّٖبعت مْتز 

 را ٕؾبٓ ٕذاد. دار  ّعٖی

 
 َای گلٍ ي استاوذارد میاوگیه ترکیبات شیر در بیه گريٌمقایسٍ -3جذيل 

 SNF Solids المت٘س پزٗتئیٔ ىزٗٙ ٛب                     چزثی

30 – 1  03/3  38/3  56/4  62/8  68/0  

60 – 30  25/3  32/3  47/3  45/8  7/0  

100 – 60  28/3  92/2  96/3  46/7  61/0  

200 – 100  53/3  42/3  51/4  7/8  76/0  

200<  47/3  34/3  37/4  12/8  67/0  

6/3 اعتبٕذارد  2/3  6/4  5/8  7/0  

           

 

ٛب ثب تزمیت اعتبٕذارد  ٕؾبٓ ٕذاد ْٛچٖیٔ ّقبیغٚ ىزٗٙٛب  اختالف ّعٖی دار ثیٔ ىزٗٙقبیغٚ تزمیجبت ؽیز ثزرعی ّ

ٛب ثب ِٛ  دٙ ٗ ىزٕٗٙج٘ؽیز ّ٘ثز ؽی ثز رٗی تزمیجبت داری ٕذاؽت، دفعبت ؽیز دٗؽی ٗ عیغتِ ؽیز دٗ ؽیز تفبٗت ّعٖی

ت٘إذ ٕبؽی اس  ّی ٗرفت عغح چزثی در ىزٗٙ اًٗ ثبال ثبؽذ ٍٗی ثبال ٕج٘دٙ  ٛب إتظبر ّی ثب ت٘جٚ ثٚ تٍ٘یذ ىزٗٙ .تفبٗتی ٕذاؽتٖذ

 ّذیزیت تغذیٚ ضعیف ایٔ ىزٗٙ ثبؽذ مٚ ٕیبس ثٚ ثزرعی ثیؾتز دارد.

 

 وتیجٍ گیری

ثیؾتز ٗ اعتفبدٙ اس  دٗؽؼ دفعبت اعْبً مٚ ؽ٘د ّی ىیزی ٕتیجٚ چٖیٔ تحقیق ایٔ در آّذٙ دعت ثٚ ٕتبیج ثٚ ت٘جٚ ثب

 اّنبٕبت ىزفتٔ ٕظز در مٚ اعت ایٔ ت٘جٚ قبثٌ ٕنتٚ اّب ؽذ خ٘اٛذ ؽیز تٍ٘یذ در افشایؼ عجت عیغتِ ؽیزدٗؽی ّٖبعت 

 ٗ دٗؽؼ دفعبت تعذاد إتخبة در ِّٜ ٕقؾی ؽیزدٛی دٗرٙ مٌ در ّصزفی ٛبی ٛشیٖٚ ْٛچٖیٔ ٗ ّذیزیتی ؽزایظ ٗ

ٛبی عَْی تغذیٚ ٗ مبرؽٖبعبٓ ّجزة در ایٔ سّیٖٚ ثز رٗی  ، ْٛچٖیٔ اعتفبدٙ اس رٗػدارد ّختَف ٛبی ىَٚ در آٓ اعْبً

 ؽ٘د. تٍ٘یذ اثز ىذاؽتٚ ٗ ّ٘جت افشایؼ تٍ٘یذ ؽیز ٗ ثٜج٘د عغح چزثی ٗ پزٗتئیٔ ٗ عبیز تزمیجبت ؽیز ّی

 اعتبٓ ٛبی ىبٗداری تٍ٘یذی ظزفیت مٚ دٛذ ٕؾبٓ ّی حذٛبٗا در ّ٘ج٘د ّؾنالت ٗ تٍ٘یذی رٕٗذٛبی ثزرعی

 ٕیزٗی آّ٘سػ ٗ صٖعت عَْی مزدٓ ثٚ اًٗ درجٚ در ثبیذ ظزفیت افشایؼ ٗ ثٜج٘د ثزای .اعت ظزفیت ّ٘ج٘د اس مْتز

 ٗ فٖی ّذیزیت اعْبًتٍ٘یذمٖٖذىبٓ پزداخت.   آّ٘سػ ٗ فٖی ّذیزیت ٛذایت ٗ حْبیت ثٚ ثبیذ رٗ ایٔ اس . پزداخت إغبٕی

 ٍجٖی، داُ، صٖبیع خ٘راك تٜیٚ مبرخبٕجبت ّبٕٖذ ؽیزی ىبٗٛبی پزٗرػ إذرمبر صٖعت دعت ٛبی ثخؼ ثز عبسٕذٙ ٕظبرت

ؽ٘د.   ّی ت٘صیٚ ّ٘ج٘د اّنبٕبت اس ثیؾتز اعتفبدٙ ٗ ّ٘إع رفع دٍٗت ثزای ع٘ی اس داُ خ٘راك ٗ دارٗ فزٗؽٖذىبٓ ٛب، ثبٕل

 ثٚ ّزث٘ط اعالعبت ْٛٚ درثزىیزٕذٙ ٛبی اعتبٓ، ىبٗداری اعالعبت ای رایبٕٚ فزاىیز ٗ ّتْزمش عیغتِ ایجبد
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 تٍ٘یذات، تقبضبی ٗ ثبسار عزضٚ ٛب، عزح ٗ ٛب ثزٕبّٚ إذرمبر، دعت ٕٜبدٛبی ٗضعیت ٛب، آٓ ٗ تٍ٘یذ ٛب داُ دٖٛذىبٓ، پزٗرػ

 تٍ٘یذ صٖعت، ٗضعیت دقیق ؽٖبخت ثٚ ت٘إذ ّی عیغتِ اعالعبت ایٔ .ؽ٘د ّی پیؾٖٜبد آٓ ّبٕٖذ ٗ ٛب قیْت خ٘رامی، ّ٘اد

  ٗ تٍ٘یذّثٌ در تغذیٚ ِّٜ اثزات ثٚ ٚت٘ج ثب .ْٕبیذ ؽبیبٕی مْل مٖٖذىبٓ ّصزف ٗ تٍ٘یذمٖٖذىبٓ ّؾنالت رفع ؽیز ٗ

 راٙ ٗ ؽذٙ ثزرعی ّؾنالت ایٔ عٌَ پضٗٛؾی ٗ دإؾيبٛی ّزامش ْٛنبری ثب ؽ٘د ّی پیؾٖٜبد ٗاحذٛب ثیؾتز در تٍ٘یذ ؽیز

 .ؽ٘د ارائٚ ّ٘ج٘د ٗضعیت ثب ّتٖبعت ٛبیی حٌ

 

 مىابع
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