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 خالصه

ثَدى اساضی ثشای تَلیذ خَسان دام، افضایؾ  دثب تَجِ ثِ افضایؾ تمبضب ثشای ؿیش ٍ ّوچٌیي هحذٍ

دُ ثِ كَست ثبصدُ خَسان ثِ عَس ػبثْشُ ٍسی ثِ اصای ّش ٍاحذ هلشف خَسان ضشٍسی ثِ ًظش هی سػذ. 

ؿَد. پغ ّش ػبهلی وِ ثِ ًَػی ایي دٍ  هیضاى ؿیش تَلیذی تمؼین ثش هیضاى هبدُ خـه هلشفی تؼشیف هی

هَسد سا تحت تبثیش لشاس دّذ ثش سٍی ثبصدُ خَسان تبثیش گزاس اػت. ثشخی اص ػَاهل هبًٌذ تؼذاد سٍصّبی 

بًٌذ تشویت جیشُ ٍ ؿشایظ هحیغی ؿیشدّی، ػي، ًیبص آثؼتٌی لبثل دػتىبسی ًیؼت ٍلی ػَاهل صیبدی ه

لبثل دػتىبسی اػت. لبثلیت ّضن، ویفیت ٍ هیضاى ػلَفِ ٍ اػتفبدُ اص افضٍدًی ّبی خَساوی  ثِ ؿذت ثش 

تَاى ًیبص ًگْذاسی دام سا وبّؾ  سٍی ثبصدُ خَسان تبثیش گزاس اػت ٍ ثب ایجبد ؿشایظ هٌبػت هحیغی هی

عَل دٍسُ ی ؿیشٍاسی داد. تغییش ًوشُ ی ٍضؼیت ثذًی دس  دادُ ٍ اص ایي عشیك ثبصدُ خَسان سا افضایؾ

یش اػت ٍ ثشای لضبٍت دسػت دس هَسد ثبصدُ خَسان حتوب ثبیذ ثِ تغییش ًوشُ ی ثذًی تَجِ ؿَد. هتغ

یٌِ خَسان ؿَد ٍ اص ایي هذ هبصاد ثش ّضًذ ثِ عَس هؼتمین ثبػث افضایؾ دسآتَا افضایؾ ثبصدُ خَسان هی

 یؾ یبثذ. ٍسی گلِ افضاعشیك ػَدآ

 

هذ هبصاد ثش ّضیٌِ خَسان، هبدُ خـه هلشفی، ویفیت ػلَفِآثبصدُ خَسان، تَلیذ ؿیش، دس کلمات کلیذی:  

 

 

 مقذمه  

تَلیذ هحلَالت گبٍ ؿیشی دس اوثش ًمبط دًیب سٍ ثِ افضایؾ اػت. ثب تَجِ ثِ ایٌىِ اساضی هٌبػت ثشای وـبٍسصی، كٌؼت ٍ 

هذُ اػت. ّوچٌیي ثب تَجِ ثِ هبّیت خَسان هَسد پیؾ آ هختلف اص ایي حیث سلبثت ثیي كٌبیغثٌبثشایي ... هحذٍد اػت، 

الصم اػت تب ؿشایظ  -ثِ خلَف دس خَسان عیَس -اػتفبدُ ثشای دام ٍ عیَس ٍ اؿتشان ثشخی اص ایي الالم ثب هلبسف اًؼبًی

 ای فشاّن ؿَد وِ حذاوثش اػتفبدُ اص هٌبثغ كَست گیشد. ثِ گًَِ

ی، خَن، هبّی ٍ ٍسی دس كٌؼت گبٍ گَؿتآثبصدُ خَسان ثِ ػٌَاى یه هؼیبس دس ػَد اػتفبدُ اص ّبی دٍس اص ػبل

ؿَد وِ ثِ دلیل  افضایؾ اّویت تَلیذات گبٍ  . دس حبل حبضش ایي فبوتَس دس گبٍّبی ؿیشی ًیض اػتفبدُ هیعیَس وبسثشد داسد

یه  (.12ٍ  7)ثبؿذ ّبی هشثَط ثِ صهیي هی ّب گبٍ ؿیشی ٍ ثِ خلَف خَسان ٍ هحذٍدیت ؿیشی، افضایؾ لیوت ًْبدُ

دس گبٍ  ِدسكذی افضایؾ ٍصى سٍصاً 10دّذ:  ع سا ثشای هب ثیؾ تش جلَُ هیهثبل دس دسن ثْجَد ثبصدُ خَسان اّویت هَضَ
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دسكذی ػَد  43ثبػث افضایؾ دس ثبصدُ خَسان دسكذی  10 اهب افضایؾ دؿَ  دسكذی ػَد هی 18ثبػث افضایؾ  گَؿتی

 .(11)ؿَد  هی

ثِ عَس ولی تَاًبیی گبٍ ؿیشی دس تجذیل هَاد غزایی ثِ تَلیذاتی وِ ثشای اًؼبى لبثل اػتفبدُ ثبؿذ ثِ ػٌَاى ثبصدُ 

 3.5ؿیش تَلیذی تلحیح ؿذُ ثشای چشثی )ثِ عَس هؼوَل ویلَگشم : هی ؿَد ؿَد ٍ ایي گًَِ تؼشیف خَسان ؿٌبختِ هی

دسكذ گبٍّبی ؿیشدُ دس اٍایل  25ای وِ  ثبصدّی گلِ هؼوَال (.12ٍ  5)هلشفی ویلَگشم هبدُ خـهدسكذ( ثِ اصای 

( ثبؿذ، FCM,3.5%یب ثیؾ تش )ثشاػبع  1.5، اػت دسكذ دس ثیي ایي دٍ 50دسكذ دس اٍاخش ؿیشدّی ٍ  25ؿیشدّی، 

ٍ  6) ذثبؿ هی 1.5ٍ دس ثیي ایي دٍ،  1.3دس اٍاخش ؿیشدّی  1.8خَة اػت. ثِ عَس هؼوَل ثبصدُ خَسان دس اٍایل ؿیشدّی، 

ٍسی اػت، ثلىِ افضایؾ اى ثبػث وبّؾ آافضایؾ ثبصدُ خَسان ػالٍُ ثش ایٌىِ یىی اص هْوتشیي ؿبخق ّب دس ػَد .)12

 ٍسٍد هَاد هغزی ثِ هذفَع ٍ وبّؾ آلَدگی هحیظ صیؼت هی ؿَد.

فضایؾ یذ، افضایؾ تَلیذ ؿیش ٍ ثْیٌِ ؿذى هلشف خَسان ثبػث اآّوبى عَس وِ اص تؼشیف ثبصدُ خَسان ثش هی 

ثبصدُ خَسان هی ؿَد. دس تَلیذ همبدیش ثبثتی اص ؿیش، ّش داهی وِ خَسان ووتشی هلشف وٌذ، ثبصدُ ثیؾ تشی خَاّذ 

. داؿت یب اگش ثب یه ػغح ثبثت اص هبدُ خـه هلشفی، تَلیذ ؿیش ثیؾ تشی داؿتِ ثبؿین، ثبصدُ خَسان ثیؾ تش اػت

، ػالهت ؿىوجِ، تؼذاد ػلَّبی ثذًی هَجَد دس ؿیش هَاد جبهذ ؿیش، شهَالػیَى جیشُ،لیت ّضن فیجش، فویفیت ػلَفِ، لبث

 ػت. ا سٍی ثبصدُ خَسانػَاهل هَثش  دیگش اص ّب ی، ػَاهل هحیغی ٍ افضٍدًیثؼتٌَلیذ هثلی، ًشخ آٍضؼیت ت

 

 بحث

ظ ًیبص ًگْذاسی ثِ ثبصدّی ثبالتشی داسًذ صیشا دس ایي ؿشای َلیذ ثبالتشی داسًذتاسصؽ طًتیىی ٍ ثِ عَس هؼوَل گبٍّبیی وِ 

تش ؿذُ ٍ ثخؾ صیبدی اص اًشطی هلشفی كشف تَلیذ  یبثذ ٍ ػْن ًیبص ًگْذاسی دس ول ًیبص سلیك هیضاى ًبچیضی افضایؾ هی

بی ون تَلیذ . ثٌبثشایي ثب ٍجَد ایٌىِ گبٍّبی پشتَلیذ خَسان ثیؾ تشی اص گبٍّ(12)یبثذ  ؿیش ؿذُ ٍ ثبصدّی افضایؾ هی

ثِ عَس ولی وٌٌذ.  اػتفبدُ هیخَسان ّب ثب ثبصدّی ثبالتشی اص  ىثبصدّی ثبالتشی ًیض داسًذ صیشا آ ّب ىوٌٌذ ٍلی آ دسیبفت هی

ثبؿذ. تٌْب اػتثٌب دس ایي هَسد، ػذم تبهیي ًیبص ًگْذاسی دس اٍایل صایؾ ثشای حوبیت  لَیت تبهیي اًشطی هیًیبص ًگْذاسی دس ا

فشػتٌذ. ثب ایي حبلت  اص رخبیش ثبفتی خَد سا ثشای تَلیذ ؿیش ثِ پؼتبى هی ّب دس ایي هشحلِ، همذاسی اص تَلیذ اػت، صیشا دام

وٌذ پبػخگَی  ؿَد ٍ اگش همذاس هَاد هغزی وِ دام دسیبفت هی ی صهبًی عَالًی سا ؿبهل ًوی ایي حك تمذم، یه دٍسُ

هَاد هغزی وٌذ وِ  ل هیّبی ثذى ًجبؿذ، دس ایي كَست تَلیذ ؿیش ثِ ػغحی ًضٍ حوبیت اص تَلیذ ٍ دٍثبسُ ػبختي ثبفت

دّذ  ًیبص ًگْذاسی، هؼوَال ٌّگبهی سخ هی افضایؾ .(13ؿَد ) ذ تب ًیبص ًگْذاسی تبهیي ى حوبیت وٌٌتَاًٌذ اص آ دسیبفتی هی

ؿَد. ثِ ّویي دلیل ثبصدُ خَسان دس  ی تحول دام  ػتبًِآدهبی هحیظ ثبالتش یب پبییي تش  ،ؿشایظ هحیغی هخلَكب دهبوِ 

صیشا ثب افضایؾ دهبی هحیظ، همذاس ثیؾ تشی اص اًشطی هلشفی جْت تٌظین دهبی ثذى  وبّؾ هی یبثذ تبثؼتبى هؼوَال

ؿَد ضشیت تجذیل  یبثذ ٍ ّویي ػبهل ثبػث هی ؿَد. دس اػتشع گشهبیی هیضاى هبدُ خـه هلشفی وبّؾ هی كشف هی

 .(7) ثیؾ تش افت ًوبیذ

 هی ثبؿٌذگبٍ جشصی( داسای ثبصدُ خَسان ثِ ًؼجت ثبالیی  ّب ٍ تشی ّؼتٌذ ) تلیؼِ گبٍّبیی وِ داسای جثِ وَچه

گشم ٍ ثشای جشصی ویلَ 6هؼوَال ًیبص ًگْذاسی دس ؿشایظ ًشهبل ثشای ّلـتبیي  . ّب پبییي اػت صیشا هیضاى ًیبص ًگْذاسی آى

 ؿَد. یش تَلیذ هیثؼذ اص تبهیي ًیبص ًگْذاسی، ثِ اصای ّش ویلَگشم هلشف خَسان، دٍ ویلَگشم ؿ .(7) ویلَگشم اػت 4.5

اػت. ثبیذ تَجِ داؿت وِ ّشچٌذ تَلیذ ّلـتبیي ثبالتش اص جشصی اػت اهب  دٍ ویلَگشم ثشاػبع ؿیش تلحیح ؿذُ الجتِ ایي

 دسكذ تشویجبت ؿیش جشصی ثیؾ تش اػت ٍ ثشای همبیؼِ كحیح حتوب ثبیذ تلحیح كَست گیشد.

  3.5% FCM = (0.4324 x lb of milk) + (16.216 x lb of milk fat)  
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تش ثبؿذ، ثبصدُ خَسان ثبالتش اػت صیشا دس ایي سٍصّب، خَسان هلشفی هؼتمیوب  ّش چِ تؼذاد سٍصّبی ؿیشدّی پبییي

یب رخبیش ثذًی خَد  BCSؿَد. گبٍّبیی وِ دس ایي دٍساى، ٍصى ثذى یب  هی -ثِ جبی سؿذ ٍ افضایؾ ٍصى -كشف تَلیذ ؿیش

تشی ثشای تَلیذ دس  ثبالتشی ّؼتٌذ صیشا ثب اص دػت دادى رخبیش ثذًی، اًشطی ثیؾ دٌّذ داسای ثبصدُ خَسان سا اص دػت هی

ّب گبٍ همبدیش ثیؾ  ىدّذ وِ دس آ ی اٍاخش ؿیشدّی سخ هیپبییي تشیي ثبصدّی ؿیش دس گبٍّب (.6) گیشد دػتشع دام لشاس هی

ثشد. وبّؾ  ٍ سؿذ دس حیَاًبت جَاى هیثؼتٌی َلیذ هثل ٍ آی چشثی، حوبیت اص ت تشی اص خَسان هلشفی سا ثِ ػوت رخیشُ

ثبؿذ دس حبلی وِ همبدیش ًؼجی هبدُ خـه  تش ثِ دلیل وبّؾ دس تَلیذ ؿیش هی دس ثبصدّی خَسان دس اٍاخش ؿیشدّی ثیؾ

، ػذدی ثشای ثبصدّی خَسان ثِ دػت BCSهلشفی ثبثت اػت. ثب تلحیح ػذد خبم ثبصدُ خَسان ثشای وبّؾ یب افضایؾ 

 یل ٍ اٍاخش ؿیشدّی تمشیجب هـبثِ ٍ لبثل همبیؼِ اػتایذ وِ دس اٍا هی

ایي داؿتِ ثبؿٌذ  1.2تش اص  داسًذ، هوىي اػت ثبصدُ خَسان پبییي 21تشی اص  گبٍّبیی وِ سٍصّبی ؿیشدّی پبییي

ش ثبص . اگیب تَلیذ ثؼیبس ووی داسًذ )ًبهغلَة( ایي گبٍّب هبدُ خـه هلشفی ثبالتشی داسًذ )هغلَة( وِ دّذ ًـبى هی ثبصدُ

گیشد  تش ثبفتی كَست هی وِ هَثبلیضاػیَى ثیؾ هی دّذثبؿذ ًـبى  1.4ّب ثیؾ اص  دُ خَسان دس ایي دػتِ اص دام

تش اػت صیشا ایي گبٍّب ثخـی اص هَاد هغزی هلشفی دس اٍاػظ  ثبصدُ خَسان دس گبٍّبی ؿیشدّی اٍل پبییي(. 7)ًبهغلَة( )

 (.7ٍ  6)تش اص گبٍّبی ثبلغ اػت  پبییي 0.2تب  0.1خَسان ثشای گبٍّبی جَاى  وٌٌذ. ثبصدُ ٍ اٍاخش ؿیشدّی سا كشف سؿذ هی

 
 (6) معیار استفاده از بازده خوراک برای دوره های مختلف شیردهی -1جذول 

 ثبصدُ خَسان تؼذاد سٍصّبی ؿیشدّی گشٍُ

 1.6تب  1.4 225تب  150 ول گبٍّب یب گبٍّبی اٍاخش ؿیشدّی

 1.7تب  1.5 90ش اص ووت گشٍُ گبٍّبی ؿىن اٍل

 1.4تب  1.2 200ثیؾ تش اص  گشٍُ گبٍّبی ؿىن اٍل

 1.8تب  1.6 90ووتش اص  گشٍُ گبٍّبی ؿىن دٍم ٍ ثبالتش

 1.5تب  1.3 200ثیؾ تش اص  گشٍُ گبٍّبی ؿىن دٍم ٍ ثبالتش

 1.6تب  1.3 21ووتش اص  گبٍّبی تبصُ صا

 1.3 ووتش اص 200تب  150 گبٍّب یب گلِ ّبی هـىل داس 

 

یبثذ ٍ ثذیي تشتیت ثبصدُ  ّوضهبى ثب افضایؾ تؼذاد سٍصّبی آثؼتٌی ٍ ثضسي ؿذى جٌیي، ًیبصّبی آثؼتٌی افضایؾ هی

ی گَػبلِ صایی ٍ وبّؾ  ثؼتٌی ثبػث وبّؾ فبكلِافضایؾ ًشخ آ(. 6یبثذ )اثش ایي ػبهل ون اػت( ) خَسان وبّؾ هی

ؿَد. وبّؾ هیبًگیي سٍصّبی ؿیشدّی ًیض ثبػث افضایؾ ضشیت تجذیل اًشطی ٍ هَاد  هیبًگیي سٍصّبی ؿیشدّی گلِ هی

 (2ؿَد ) هی -ثِ جبی كشف ایي هَاد ثشای افضایؾ ٍصى ٍ چبلی –هغزی خَسان ثِ ؿیش 

 ثِ دام هالع ٍ ػبیش هَاد فشػیاد هبًٌذ ّب ٍ ػبیش هَ اًِ ّب، وٌؼبًتشُ، دثشاػبع ایٌىِ چِ تشویجی اص ػلَفِ ّب

دسكذ ػلَفِ دس هْوتشیي ثخؾ جیشُ وِ هی تَاى سٍی ثبصدُ خَسان تبثیش گزاس ثبؿذ . خَساًذُ ؿَد، ثبصدّی هتفبٍت اػت

غیش فیجشی )هبًٌذ ًـبػتِ  ّبی ووتش اص وشثَّیذسات NDFاص آى جبیی وِ ى ٍ هیضاى فیجش جیشُ اػت. جیشُ، لبثلیت ّضن آ

جیشُ، ثبصدُ  NDFؿَد، ٍ اص آى جبیی وِ لبثلیت ّضن آى ثب ثبصدّی خَسان استجبط داسد، ثب افضایؾ  ٍ ؿىش( ّضن هی

 (.7) یبثذ خَسان وبّؾ هی

ثبؿذ.  داسی ٍاثؼتِ ثِ لبثلیت ّضن جیشُ هی ( اػالم وشدًذ وِ ثبصدّی خَسان ثِ عَس هؼٌی2004وبػپش ٍ ّوىبساى )

 ((FE = 0.032 + 0.02 x DMD, R2 = .59, P< .01) .  ثِ عَس ولی ٌّگبهی وِ لبثلیت ّضن جیشُ افضایؾ

ػتفبدُ تَاًذ ثشای تَلیذ ؿیش یب ػبیش اػوبل هتبثَلیىی ا یبثذ، هَاد هغزی ثیؾ تشی جزة ثذى حیَاى ؿذُ ٍ ثبلمَُ هی هی

گیشد: ویفیت ػلَفِ، اجضاء  بوتَسّبی هختلفی لشاس هیتحت تبثیش فثبصدُ خَسان لبثلیت ّضن هبدُ خـه ٍ  .(3) ؿَد
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خَسان، تشویت هَاد هغزی جیشُ، ػغح هلشف خَسان، ػغح تَلیذ ؿیش، اػتفبدُ اص هَاد هغزی ثشای اػوبلی ثِ جض تَلیذ 

 (. 4) ای ٍ .... ؿیش، پبستیىل ػبیض جیشُ، فبوتَسّبی هذیشیتی ٍ تغزیِ

 

 NDF( ٍ لبثلیت ّضن دیَاسُ ػلَلی ) dry matter digestibility: DMD تؼت لبثلیت ّضن هبدُ خـه )

digestibility: NDFD(. ویفیت ثبالی 7تَاًذ هؼیبس هٌبػجی ثبؿذ تب ثب اػتفبدُ اص آى ثبصدُ خَسان سا تخویي صد ) ( هی

تش ػلَفِ اػتفبدُ ؿَد تب ّن ثبصدُ خَسان افضایؾ یبثذ ٍ ّن ثتَاى اص دسكذّبی ثبال یًَجِ، گشاع ّب، ػیلَی رست ثبػث هی

ّبی ثبالتش ػلَفِ دس  ثبؿذ(. ٍجَد دسكذ تش هی دس ایشاى ػلَفِ گشاى ش)الجتِ دس حبل حبض (8)تش اػت  وشد وِ هؼوَال التلبدی

تش ثَدُ ٍ دسكذ ثشٍص اػیذٍص وبّؾ یبثذ. اػیذٍص  ؿَد تب فؼبلیت ؿىوجِ ػبلن ی گبٍّبی تبصُ صایؾ وشدُ ثبػث هی جیشُ

 (.7ٍ  6، 4ؿَد ) ؿَد صیشا ثبػث وبّؾ ّضن فیجش هی ؾ ثبصدُ خَسان هیای ثبػث وبّ ؿىوجِ

ویفیت ثبالی خَسان ثبػث افضایؾ )یب ثْتش اػت ثگَیین ثْیٌِ ؿذى( هلشف خَسان، افضایؾ تَلیذ ؿیش، افضایؾ 

دّی، افضایؾ تَلیذ پشٍتئیي هیىشٍثی دس ؿىوجِ ٍ افضایؾ دفغ پشٍتئیي دس ؿیش، افضایؾ پیه تَلیذ ٍ افضایؾ دٍام ؿیش

تَاى ثب  ثٌبثشایي ّش چٌذ ًویؿَد.  هٌبػت هی BCSثبصدّی خَسان، وبّؾ اص دػت دادى ٍصى ثذى دس اٍایل صایؾ ٍ 

ؿَد )صیشا ثبیذ ػبیش ػَاهل دخیل ًیض دس  ّب هی ی ثب ویفیت، ثبػث افضایؾ تَلیذ ؿیش ٍ وبّؾ ّضیٌِ اعویٌبى گفت وِ ػلَفِ

هَثش ثَدى فیجش ًیض ثبیذ وٌذ.  ّب سا تضویي هی فضایؾ ّضیٌِویفیت وبّؾ تَلیذ ؿیش ٍ ا ی ثی ثبؿٌذ(، اهب ػلَفِ هٌبػتحذ 

ای ٍ ثِ  ؿىوجِ matای ثِ پبستیىل ػبیض ؿَد. فیجش هَثش ثبػث تَلیذ  هَسد تَجِ لشاس گیشد وِ دس ایي هَسد ثبیذ تَجِ ٍیظُ

 ؿَد.  ىوجِ هیتحشیه ًـخَاس ٍ تَلیذ ثضاق ٍ دس ًْبیت ػولىشد عجیؼی ؿ ىی آ ٍاػغِ

دٌّذ  خَد اختلبف هیؿًَذ ٍ همبدیش ووی اص جیشُ سا ثِ  ّب هَادی ّؼتٌذ وِ دس همبدیش ووی اػتفبدُ هی افضٍدًی

ّب دػتِ ی ٍػیؼی اص هَاد ّؼتٌذ وِ ؿبهل  ّب لبثل تَجِ اػت. افضٍدًی ىّب ثِ ًؼجت همبدیش اػتفبدُ اص آ ٍلی تبثیشات آى

هَاد تلمیحی ػیلَ خوشّب، هَاد ووه وٌٌذُ ثِ ّضن )هثل ػلَالص ٍ اهیالص(/ تخویش ٍ ثبفشّبی ؿىوجِ ای، یًََفشّب، ه

ی هحذٍد وٌٌذُ )هتیًَیي ٍ لیضیي(، ٍیتبهیي ّبی ًیبػیي ٍ وَلیي، سٍغي ّبی ضشٍسی ثشخی  هیٌِوپؼَل اػیذّبی آ

ثْجَد ّضن ٍ افضایؾ لبثلیت ضم ّؼتٌذ. ایي هَاد ثب هىبًی  bovine somatotropinّب هثل  گیبّبى، تضسیك ثشخی َّسهَى

تشی ثشای دام یب  تَاًٌذ هَاد هغزی ثیؾ هیثٌبثشایي  (.9ٍ  8، 6ؿًَذ ) دػتشػی ثِ هَاد هغزی ثبػث ثْجَد ػولىشد هی

-winثشد )-یبثذ ٍ ایي ًیض ثِ ًَػی ثشد هیىشٍة فشاّن وٌٌذ ٍ اص ایي عشیك هیضاى تشؿح ایي هَاد دس هذفَع وبّؾ هی

winٍ ثبؿذ هحیظ صیؼت هی ( ثشای دام.  

ؿَد صیشا ایي اهش ثبػث افضایؾ تَلیذ ؿیش )تلحیح  ّبی تَلیذ هی ػبیؾ دام ثبػث وبّؾ ّضیٌِی آ افضایؾ دسجِ

ؿَد. ثب دس ًظش گشفتي دٍ ساُ وبس آػبى ٍلی دس ػیي حبل تمشیجب  ؿذُ(، هبدُ خـه هلشفی، سؿذ، ػالهتی ٍ تَلیذ هثل هی

 .ی ثب ویفیت ػبیؾ دام ٍ اػتفبدُ اص ػلَفِآوٌٌذ: تبهیي  تش ؿیش تَلیذ هی یب ثیؾتي  15وِ ّبیی داؿت  تَاى دام دؿَاس هی

Bach  ّبی آى اسصؽ طًتیىی یىؼبًی داؿتٌذ ٍ  وِ دامفبسهی  47ٍ ّوىبساى اػالم وشدًذ دسTMR  هـبثْی ًیض

 56تَاًذ هؼئَل  س غزایی ًویپًَذ تفبٍت داؿت. ّیچ فبوتَ ±29ّبی هختلف  تَلیذ ؿیش تحت هذیشیت ،دسیبفت وشدًذ

ػَاهلی  ّب هـبثِ ّؼتٌذ، ایي اهش حتوب هحیغی ٍ هذیشیتی اػت. دسكذ اص تغییشات تَلیذ ؿیش ثبؿذ ٍ اص آى جبیی وِ جیشُ

اص جولِ ایي هَاسد اػت. افضایؾ ػي اٍلیي صایؾ ثبػث وبّؾ هؼٌی داس تَلیذ ؿیش هی  ٍ تشاون  هبًٌذ ػي دس اٍلیي صایؾ

ّب  ثبؿذ خَسن هلشفی آى ّب ًیبص هجشهی ثِ اػتشاحت داسًذ ثِ عَسی وِ دس هَالؼی اػتشاحتـبى ون هی دام ؿَد. اص عشفی

ًىِ وِ تشاون ثبال اػت گبٍّب ثیؾ اص آوٌٌذ(. دس ٌّگبهی  ی یبثذ )هلشف خَسان سا فذای ووجَد اػتشاحت هیه  وبّؾ

ّبی وَتبُ هحشٍهیت  ی اػتشاحت ّؼتٌذ. اثشات صهبىهٌتظش خبلی ؿذى جبیی ثشای هلشف خَسن ثبؿٌذ، هٌتظش جبیی ثشا

وبّؾ صهبى اػتشاحت وشدى یب ؿَد.  گزاسد ٍ ثبػث وبّؾ تَلیذ هی سٍد ثلىِ ثِ كَست تجوؼی تبثیش هی اص ثیي ًوی

خَاثیذى ثبػث افضایؾ اػتشع ٍ دس ًتیجِ افضایؾ تَلیذ َّسهَى وَستیضٍل ٍ وبّؾ َّسهَى سؿذ ٍ وبّؾ تَلیذ ؿیش 
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. ثذ سفتبسی ٍ اػتشع (1) ؿَد اص عشفی افضایؾ صهبى ایؼتبدى ثبػث اثتالی دام ثِ لٌگؾ ٍ خًَشیضی ػن هیؿَد.  هی

 (. 10ام ًیض ایي تبثیش سا خَاّذ داؿت )خبسجی ثِ د
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