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 در كشتارگاه هاي سنتي استان تهران

 هؼئَل( یؼٌذُ)ًَزَرا عبادي                

 ػلَم داهي مـَس ػضَ ّيئت ػلوي هؤػؼِ تحقيقبت

 

 چکیذٌ:

در ايه تحقیق، میسان آلًدگي میکريبي الشٍ دامُاي سبك كشتتار شتذٌ در كشتتارگاَُاي ستىتي استتان تُتران، در          

 بس از كشتتارگاَُاي ستىتي  ي الشٍ گًسفىذ  30تعذاد براي ايه مىظًر  قرار گرفت. بررسيفصًل تابستان ي زمستان مًرد 

قبت  از مرلهتٍ    ي قرار گرفتىذ. در اوتُتاي طتک كشتتار    ارزيابيرد شُرستاوُاي ري، شُريار ي اسالمشُر بطًر تصادفي مً

َا با پًشش استري  محفًظ شذٌ ي تحت شرايک كىتترل شتذٌ ي سترد بتٍ      دامُا ومًوٍ برداري شذ. ومًوٍ از الشٍ ،تًزيع

فتر،،  كهتي كاوتت،،  )تًتتال َتا  میکريارگاویست  كهتي  آزمايشگاٌ اوتقال دادٌ شذوذ. ييصگیُاي میکريبي شتام  شتمار    

كهي ي ستالمًوال در  مخمر ي سرماديستُا تعییه گرديذ. َمچىیه التمال يجًد اشريشیا ي كپك استافیهًكًكًض ايرئًض،

ٍ  مًرد آزمايش قرار گرفت. ،گًشت َتا در فصتًل متًرد بررستي بتا      وتايج بررسي وشان داد كٍ مقذار بار میکريبي الشت

ريدت ًَا از میسان آلًدگي میکريبي الشٍ َا كاستتٍ شتذ. لگتاريت  تعتذاد     دار داشت ي با افسايش ب يکذيگر تفايت معىي

در فصت    مخمتر ي سرماديستتُا   ي  كپتك  استافیهًكًكًض ايرئًض،فر،،  كهيتًتال كاوت،  ،LogCFU/g) كهىي در َر گر،

يدر فص  زمستتان، بترتیتب    25/4±20/0ي  LogCFU/g  14/0±35/5 ،20/0±30/3 ،12/0±36/2 ،15/0±64/1تابستان بترتیب 

LogCFU/g  14/0±83/4 ،20/0±07/2 ،12/0±03/2 ،15/0±17/1  بذستتت آمتتذ. در فصتتًل متتًرد بررستتي    82/3±20/0ي
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مقذمٍ     

ثِ ٍاػغِ دس  اػت، ٍليگَؿت قشهض اص هٌبثغ اسصؿوٌذ پشٍتئيٌي 

ثشداؿتي تشميجبت هغزي، ؿشایظ هؼبػذي سا ثشاي سؿذ اًَاع 

ػبصد. ٍاحذّبي فشآٍسي هحصَالت گَؿتي  آلَدگيْب هْيب هي

هلضم ثِ سػبیت اصَل ٍ هَاصیي خبف ثْذاؿتي ّؼتٌذ، تب ػالهت 

ػذم سػبیت هقشسات  (.4هصشف مٌٌذگبى ثِ هخبعشُ ًيفتذ )

ّبي داهي اهنبى ثشٍص  شآٍسدُثْذاؿتي دس ٌّگبم تْيِ ف

ًوَدُ ٍ ّبي غزایي سا دس هصشف مٌٌذگبى ایدبد    هؼوَهيت

( گضاسؽ ًوَد 2006دّذ. ادٍاسد ) ّبي هلي سا ثِ ّذس هي ػشهبیِ

هيليَى هَسد هؼوَهيت ًبؿي اص هٌبثغ  76مِ دس اهشینب ػبالًِ 

 5-17غزایي آلَدُ دیذُ ؿذُ ٍ ضشس اقتصبدي آى دس حذٍد 

گشدیذُ اػت. ٍي هشه ٍ هيش ًبؿي اص س ثشآٍسد   هيليبسد دال

هَسد  5000هصشف غزاّبي آلَدُ سا عي یل ػبل ثيؾ اص 

دسصذ آى ثب هحصَالت گَؿتي ٍ عيَس دس  33گضاسؽ ًوَد، مِ 

استجبط ثَدُ اػت. ػَاهل ثيوبسیضاي هينشٍثي ًظيش ػبلوًَال، 

يَى هيل 6ليؼتشیب، مبهپيلَثبمتش ٍ اؿشؿيبملي ثبػث ثشٍص ثيؾ اص 

  (.16ؿذ ) 1999هَسد تلفبت دس ػبل  9000هَسد ثيوبسي ٍ تقشیجب 

اي مِ ثِ هٌظَس تبهيي هٌبثغ پشٍتئيٌي دس  ثِ هَاصات اّذاف تَػؼِ

گيشد، الصم اػت مِ ثِ هؼئلِ ثْذاؿت ٍ ػالهت  مـَس صَست هي

ّبي پشٍتئيٌي ثب هٌـبء داهي ثيؾ اص پيؾ پشداختِ ؿَد، تب  فشآٍسدُ

ّبي  گبى تبهيي گشدد. دس ٌّگبم تْيِ فشآٍسدُػالهت هصشف مٌٌذ

ثبؿذ،  گَؿتي، اػوبل اصَل ثْذاؿتي ؿبهل هشاحل گًَبگًَي هي

مِ ایي هشاقجتْب اص هشحلِ تَليذ دام صًذُ ؿشٍع ٍ تب هشحلِ هصشف 

یبثذ. ٍاحذّبي مـتبسي اص هشامض ثب اّويت  هحصَل ًْبیي اداهِ هي

هي ثبؿٌذ  بي ٍیظُاػوبل هشاقجتٍْ حؼبػي ّؼتٌذ مِ ًيبصهٌذ 

( هٌبثغ هختلف آلَدُ مٌٌذُ گَؿت سا 2005گيل ) (.2،3ٍ15)

هَسد هغبلؼِ قشاس دادُ ٍ گضاسؽ ًوَدمِ گَؿت ثبلقَُ اػتشیل 

ؿَد. ٍي  ثبؿذ ٍلي دسحيي ػوليبت گًَبگَى مـتبس آلَدُ هي هي

حؼي، تيغِ ٍ  ضوي ثش ؿوشدى هَاسد هتؼذد دس فشایٌذ مـتبس )ثي

بع هؼتقين پَػت آلَدُ ثب گَؿت، چبقَ پَػت مٌي، تو

تدْيضات یب دػت مبسمٌبى ، رسات یب آة چنبًذُ ؿذُ دس حيي 

پَػت مٌي، ؿنبف ٍ ثشؽ غيش ثْذاؿتي الؿِ، سٍؽ پَػت مٌي 

 ٍ ....(، ثِ اّويت سػبیت اصَل ثْذاؿتي دس اهش مـتبس تبميذ ًوَد.

Applied Animal Science Research Journal  No 13 pp  :  27-32 

Effect of Seasons on Microbial Contamination Counts in Sheep and Goat Carcasses Slaughtered in 

traditional Slaughterhouses of Tehran province. 
By: Z. Ebadi 

1: Scientific Member of Animal Science Research Institute. 
(Tel: +982634430010 ,E-mail: ebadi_55@yahoo.com). 

This study was conducted to investigate the bacterial contamination of small ruminant carcasses in 

traditional slaughterhouses of Tehran Province, in summer and winter seasons. 30 sheep and goat 

carcasses from slaughterhouses of Rey, Shahreyar and Eslamshahr were evaluated.  Randomly 

samples were taken at the end of the slaughter line and before distribution of the carcasses and 

transfer to laboratory under cold and sterile condition. Microbial characteristic of carcasses such as 

Total Count(TC), Coliform (Co), Staphylococcus aureus (Sta), Mold and Yeast (MY), Psychrophile 

(Psy) and Escherichia Coli (EC) and Salmonella (Sal) were tested. Results showed that the amount 

of carcass microbial load was significantly different between seasons and with decreasing 

temperature, microbial contamination of carcasses was decreased. TC, Co, Sta, MY and Psy were 

5.35 ± 0.14, 3.30 ± 0.20, 2.36 ± 0.12, 1.64 ± 0.15 and 4.25 ± 0.20 LogCFU/g respectively in 

summer, where as these contamination were 4.83 ± 0.14, 2.07 ±0.20, 2.03 ±0.12, 1.17 ±0.15 and 

3.82 ± 0.20 LogCFU/g respectively in winter. Sheep and goat carcasses had no salmonella, but E. 

coli was observed in different seasons. 

Key words: Microbial contamination, sheep and goat carcasses, season, traditional slaughterhouse. 
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دسصذ اص مـتبسگبّْبي مـَس ثِ  10دس حبل حبضش تٌْب موتش اص 

دسصذ ثقيِ  90صَست صٌؼتي ٍ ًيوِ صٌؼتي دایش ثَدُ ٍ حذٍد 

(. دس صَست ػذم 1مٌٌذ) ثصَست هَقت یب ػٌتي فؼبليت هي

سػبیت اصَل ٍ هقشاست ثْذاؿتي دس خظ مـتبس، احتوبل آلَدُ 

ي هشاحل هتؼذد ؿذى ػغَح مبس، تدْيضات، ٍػبیل ٍ اثضاس دس حي

اػن اص پَػت مٌي، ثشؽ، تخليِ اهؼبءٍاحـبء، اػتخَاى گيشي ٍ... 

ٍخَد داؿتِ ٍ دس ًْبیت ميفيت گَؿت سا دس هؼشض تغييشات 

دّذ. ایي سًٍذ ًبهغلَة دس ثشخي اص فصَل ػبل  ًبهغلَة قشاس هي

ثؼيبس حبد ثَدُ ٍ ًيبصهٌذ ثشسػي دقيق ميفيت الؿِ اص ًظش آلَدگيْب 

 اي سا دس ایي هَاقغ اتخبر مشد.  ب ثتَاى تذاثيش ٍیظُثبؿذ، ت هي

ّبي هينشٍثيَلَطیني الؿِ داهْبي ػجل  دس ایي تحقيق ٍیظگي

ثض( رثح ؿذُ دس مـتبسگبّْبي ػٌتي اػتبى تْشاى هَسد ٍ  )گَػفٌذ

 .اسصیبثي قشاس گشفتِ اػت

 َا: مًاد ي ري 

% اص مـتبسگبّْبي هَقت یب ػٌتي فؼبل اػتبى تْشاى ثِ 20حذٍد 

عَس تصبدفي اًتخبة ؿذًذ. پٌح مـتبسگبُ اًتخبثي هتؼلق ثِ 

تؼذاد ؿْشػتبًْبي سي، ؿْشیبس ٍ اػالهـْش ثَد. ثشاي ایي هٌظَس 

الؿِ(، هَسد اسصیبثي قشاس  15ثض )دس ّش فصل ٍ   الؿِ گَػفٌذ    30

حل رثح، دس اًتْبي خظ مـتبس ٍ قجل اص گشفتٌذ. ثؼذ اص اًدبم هشا

( 5ّب هغبثق سٍؽ اػتبًذاسد ) هشحلِ تَصیغ، اص ًبحيِ دػت الؿِ

ّب ثب پَؿؾ اػتشیل هحفَػ ؿذُ ٍ  آهذ. ًوًَِثشداسي ثؼول    ًوًَِ

تحت ؿشایظ مٌتشل ؿذُ ٍ ػشد ثِ آصهبیـگبُ اًتقبل دادُ ؿذًذ. 

ملي  آصهبیـبت هينشٍثي ایي تحقيق ؿبهل ؿوبسؽ

اػتبفيلَمَمَع فشهْب، ؿوبسؽ    ملي مبًت(، هينشٍثي)تَتبل ثبس

ٍهخوشّب(،  آلَدگيْبي قبسچي)مپل،  مَآگَالص)+(  اٍسئَع 

ػشهبدٍػت ٍ ّوچٌيي  ػشهبگشا ٍ  هينشٍاسگبًيضهْبيؿوبسؽ   

ٍ ػبلوًَال،  ملي ؿوبسؽ ثيـتشیي تؼذاد احتوبلي اؿشیـيبٍ   ؿٌبػبیي

ِ اػتبًذاسد ٍ تحقيقبت دس هؤػؼهغبثق ثب سٍؿْبي اػتبًذاسد 

 ( ثِ ؿشح ریل اًدبم ؿذ.13تب 6) صٌؼتي ایشاى

. هينشٍثيَلَطي هَاد غزایي ٍ  5272ؿوبسُ ّبي اػتبًذاسد  -

سٍؽ خبهغ ثشاي ؿوبسؽ ملي هينشٍاسگبًيؼوْب دس  -خَساك دام

 دسخِ ػليؼيَع. 30

. حذ هدبص آلَدگيْبي هينشثي دس 2394ؿوبسُ ّبي اػتبًذاسد  -

 .اًَاع گَؿت

. سٍؽ خذاػبصي، ؿٌبػبیي ٍ  437ؿوبسُ ّبي اػتبًذاسد  -

ؿوبسؽ ملي فشهْب.

ؿوبسؽ  ٍ   خذاػبصي، ؿٌبػبیي . سٍؽ2946ّبي اػتبًذاسد ؿوبسُ -

ثيـتشیي تؼذاد احتوبلي اؿشیـيبملي دس هَاد غزایي.

. سٍؽ ؿٌبػبیي ٍ ؿوبسؽ 1194ّبي اػتبًذاسد ؿوبسُ -

مَآگَالص)+( دس هَاد غزایي.اػتبفيلَمَمَع اٍسئَع 

 ّبيآلَدگي ؿٌبػبیي سٍؽ. 997 اػتبًذاسد ّبيؿوبسُ -

 .غزایي هَاد دس( ٍهخوشّب مپل)قبسچي

. سٍؽ خؼتدَي ػبلوًَال دس گَؿت 1810ّبي اػتبًذاسدؿوبسُ -

ٍ فشآٍسدُ ّبي آى) سٍؽ هشخغ(.

. سٍؽ ؿوبسؽ هينشٍاسگبًيؼوْبي  2629ّبي اػتبًذاسد ؿوبسُ -  

 .ػشهبگشا ٍ ػشهبدٍػت

اػتبفيلَمَمَع فشهْب،    ملي مبًت، تَتبلّب )   پشداصؽ دادُ  

ثب سٍؽ ّب(  ػشهبدٍػتآلَدگيْبي قبسچي ٍ ؿوبسؽ   ،  اٍسئَع 

ANOVA   SAS   ( اًدبم ؿذ. ثشسػي 17) ٍ ثب اػتفبدُ اص ًشم افضاس

ٍ ػبلوًَال، ثِ سٍؽ  ملي ّب ثِ اؿشیـيب آلَدگي ًوًَِاحتوبل 

ًشم افضاس ( ٍ ثب اػتفبدُ اص nonparametricغيشپبساهتشي )

SPSS ،صَست گشفت. 

 وتايج ي بحث:

ّبي الؿِ  ّبي هينشٍثي ًوًَِ هيبًگيي ٍ اؿتجبُ هؼيبس آلَدگي

اسائِ ؿذُ  1گَػفٌذ ٍ ثض دس فصَل تبثؼتبى ٍ صهؼتبى دس خذٍل 

ّب دس  س هينشٍثي الؿًِتبیح ثشسػي ًـبى داد مِ هقذاس ثباػت. 

مـتبسگبّْبي ػٌتي اػتبى تْشاى، دس فصَل تبثؼتبى ٍ صهؼتبى، 

( ٍ اص هيضاى ثبس p≤0/05داسي ثب ینذیگش داسًذ ) تفبٍت هؼٌي

ّب دس فصل صهؼتبى مبػتِ ؿذُ اػت. ؿوبسؽ ملي  هينشٍثي الؿِ

هخوش ٍ    مپل اػتبفيلَمَمَع اٍسئَع،فشم،  مليثبس هينشٍثي، 

، LogCFU/g  14/±035/5دس فصل تبثؼتبى ثتشتيت  ٍػشهبدٍػتْب

َد، هقذاس ایي  ±025/4/20ٍ ±064/1/15، 12/0±36/2، ±030/3/20 ث

َدگي ، 007/2±/20، 083/4±/14  ّب دس فصل صهؼتبى ثتشتيت LogCFU/g آل

 ثذػت آهذ. ±082/3/20ٍ  ±017/1/15، ±003/2/12
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 ،LogCFU/g)فصًل تابستان ي زمستان   َاي میکريبي الشٍ دامُاي سبك در اشتباٌ معیار لگاريت  آلًدگيي     میاوگیه -1جذيل

 تؼذاد اًَاع آلَدگي هينشٍثي
 داسي هؼٌي فصل

 p-value صهؼتبى تبثؼتبى
 0138/0 83/4±14/0 35/5±14/0 30 ؿوبسؽ ملي ثبمتشي 

 0003/0 07/2±20/0 30/3±20/0 30 ملي فشم

 NS 0653/0 03/2±12/0 36/2±12/0 30 اػتبفيلَمَك عالیي

 0381/0 17/1±15/0 64/1±15/0 30 مپل ٍ هخوش

 NS 1520/0 82/3±20/0 25/4±20/0 30 ّب ػشهبدٍػت

-هثجت هثجت 30 اؿشیـيبملي

-هٌفي هٌفي 30 ػبلوًَال

 ، ،  دسصذ هي ثبؿذ.  001/0ٍ  01/0، 05/0داس ثَدى ػَاهل دس ّش سدیف ثتشتيت دس ػغح  ًـبًذٌّذُ هؼٌيN.S.داس : غيش هؼٌي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الشٍ دامُاي سبك در پىج كشتارگاٌ مخمر ي فر، ي كپك شمار  كهي بارمیکريبي)تًتال كاوت،، كهي  اثر فص  كشتار بر میسان -1ومًدار 

 

(، ػشدي ٍ 1دّذ )خذٍل ٍ ًوَداس مِ ًتبیح ًـبى هيّوبًغَس 

ثشٍدت َّا ثش هيضاى آلَدگي هينشٍثي الؿِ ّب تبثيش داؿتِ اػت ٍ 

داس  هخوش هؼٌي ٍ     مپلٍ  فشم مليمبًت،  ایي تفبٍت ثشاي تَتبل

 (. p≤0/05) ثَدُ اػت

( دس ایي 1999ًتبیح ثذػت آهذُ هَیذ ًظش ػَفَع ٍ ّونبساى)

ثبؿذ. ٍي ػَاهل ٍ هٌبثغ گؼتشؽ دٌّذُ آلَدگي  صهيٌِ هي

هينشٍثي الؿِ گبٍ سا دس ّفت مـتبسگبُ اهشینب، هَسد هغبلؼِ قشاس 

دادًذ. ٍي گضاسؽ ًوَد مِ ػبهل فصل ثش گؼتشؽ آلَدگي 

س امثش ًوًَِ ّبي هينشٍثي الؿِ گبٍ هَثش ثَدُ اػت، ثغَسینِ د

APC(هَسد ثشسػي، هقذاس ؿوبسؽ هينشٍاسگبًيؼوْبي َّاصي  )

ECC(تب ( دس ٌّگبم فصل خـل ػبل )هيٍ اؿشیـيبملي  )خَى

 طاًَیِ( ثَدُ اػت.  تب ثيـتش اص فصل هشعَة )ًَاهجش
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ّبي  ًتبیح ایي تحقيق ًـبى داد مِ دس فصَل هَسد ثشسػي، الؿِ

ي ثِ ػبلوًَال ثَدُ اػت ٍلي هَسد آصهبیؾ فبقذ ّشگًَِ آلَدگ

ّبي اػتحصبلي اص پٌح مـتبسگبُ هَسدآصهبیؾ، دس فصَل  ًوًَِ

( ٍ ًـبى 1)خذٍل  اؿشیـيب ملي آلَدُ ثَدًذتبثؼتبى ٍ صهؼتبى ثِ 

ـتبس هي ثبؿذ. دٌّذُ ػذم سػبیت اصَل ٍ ؿشایظ ثْذاؿتي دسحيي  م

( گضاسؽ ًوَدًذ مِ هي تَاى هيضاى 2006ػيوپؼَى ٍ ّونبساى )

اؿشیـيبملي الؿِ سا پغ اص ًگْذاسي آى دس ؿشایظ ػشد مبّؾ 

داد. هتبػفبًِ فشایٌذ ػشد مشدى الؿِ داهْبي ػجل، دس 

مـتبسگبّْب هَسد تَخِ قشاس ًگشفتِ ٍ ثالفبصلِ ثِ ؿجنِ تَصیغ 

اسػبل ٍ هصشف هي ؿَد. ػذم سػبیت ایي اصل هْن دس ػوليبت 

تشؽ آلَدگي دس رثح دام، ػالٍُ ثش مبّؾ ميفيت الؿِ ثبػث گؼ

 .ػغح الؿِ هي ؿَد

ّبي هينشٍثي  ثش اػبع اػتبًذاسد هلي ایشاى، حذ هدبص آلَدگي

، گَػفٌذ، گَػبلِ ٍ غيشُ( صشفب ثب هيضاى  گَؿت قشهض تبصُ )گبٍ

ؿَد.  مبًت ٍ ػبلوًَال، هَسد قضبٍت قشاس گشفتِ ٍ تؼييي هي تَتبل

ذامثش حذٍد تؼييي ؿذُ دس ایي اػتبًذاسد ثشاي تَتبل مبًت ح

ّب ثبیذ ػبسي  گشم ًوًَِ ثَدُ ٍ دس هقبثل ًوًَِ ّش دس ملٌي 107   تؼذاد

دّذ  ًـبى هي 2(. ًتبیح ثذػت آهذُ دس خذٍل 7اص ػبلوًَال ثبؿٌذ)

مِ دس توبهي الؿِ ّبي هَسد ثشسػي، ثيـتشیي هقذاس ؿوبسؽ ثبس 

ثَدُ  70/6ٍ  00/6هينشٍثي دس فصَل صهؼتبى ٍ تبثؼتبى ثِ تشتيت  

ایي هقذاس موتش اص حذٍد تؼييي ؿذُ دس اػتبًذاسد ایشاى هي اػت ٍ 

تَاى  ثبؿٌذ هي ثبؿذ. اص آًدبئينِ توبهي ًوًَِ ّب فبقذ ػبلوًَال هي

ي هَسد ّب ًتيدِ گشفت مِ دس هدوَع ميفيت هينشٍثي الؿِ

 ثب ضَاثظ اػتبًذاسد ایشاى هغبثقت داسد. ثشسػي

ثشداسي دس  تحقيق، ًوًَِدس ایي الجتِ ثبیذ ثِ ایي ًنتِ تَخِ ؿَد مِ 

اًتْبي خظ مـتبس ٍ قجل اص هشحلِ تَصیغ اًدبم گشفتِ ٍ ثٌبثش ایي 

الصم اػت  هؼبئل هتؼذد ػشضِ ٍ حول ٍ ًقل ثْذاؿتي گَؿت، تب 

مٌٌذُ، مِ ػجت افضایؾ ثبس هينشٍثي الؿِ  سػيذى ثِ دػت هصشف

 ؿًَذ سا ًيض دس ًظشداؿت.  هي

ّوبًغَس مِ قجال ًيض اؿبسُ ؿذ گَؿت ثبلقَُ اػتشیل ثَدُ ٍلي 

(. 15)ؿَد  هختلف آلَدُ هياص عشیق هٌبثغ  دسحيي ػوليبت مـتبس،

سػبیت ضَاثظ ثْذاؿتي ٍ اخشاي قَاًيي ٍ ضَاثظ دس صَست 

ػشضِ  هشتجظ ثب آى، هي تَاى فشآٍسدُ ّبي داهي ػبلن سا تَصیغ ٍ

اص دیگش اصَل هْن دس ٍاحذّبي مـتبسي،  ًوَد. ثب ٍخَد ایي

ٍخَد اهنبًبت ٍ تدْيضات هٌبػت هبًٌذ ػيؼتن تَْیِ، دس ػبلي 

ثبؿذ. هتبػفبًِ ٍاحذّبي ػٌتي هَسد ثشسػي، فبقذ ایي  مـتبس هي

تَاى ثب فشاّن ًوَدى ؿشایظ  سػذ هي ثٌظش هي الضاهبت ثَدُ اػت.

هٌدولِ تَْیِ هٌبػت، تب حذٍدي ثش اثشات رثح، حيي ثْيٌِ دس 

ًبهؼبػذ هحيغي ثش ميفيت الؿِ، هبًٌذ گشهب دس ػبلي مـتبس غلجِ 

مشد.
 

،LogCFU/g) آلًدگي میکريبي الشٍ در فصًل تابستان ي زمستانمیاوگیه ي دامىٍ تغییرات   -2جذيل
 ؿشح

ذاد
 حذامثش حذاقل اًحشاف هؼيبس هيبًگيي ٍ خغبي هؼيبس تؼ

 تبثؼتبى

35/5±15/0 15 ؿوبسؽ ملي ثبمتشي   59/0  54/4  70/6  
30/3±26/0 15 ملي فشم  00/1  30/1  48/4  

36/2±18/0 15 اػتبفيلَمَك عالیي  68/0  00/2  00/4  
64/1±22/0 15 مپل ٍ هخوش  84/0  95/0  51/3  

25/4±29/0 15 ّب ػشهب دٍػت  12/1  85/2  08/6  

 صهؼتبى

 
83/4±21/0 15 ؿوبسؽ ملي ثبمتشي   81/0  54/3  00/6  

07/2±14/0 15 ملي فشم  55/0  95/0  18/3  
03/2±03/0 15 اػتبفيلَمَك عالیي  12/0  00/2  48/2  

17/1±10/0 15 مپل ٍ هخوش  39/0  95/0  11/2  
82/3±21/0 15 ّب ػشهب دٍػت  83/0  30/2  48/5  
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 سپاسگساري :      

ٍػيلِ اص سیبػت ٍ هؼئَليي هحتشم هؤػؼِ تحقيقبت ػلَم ثذیي 

داهي مـَس مِ صهيٌِ اخشاي عشح سا فشاّن ًوَدًذ ػپبػگضاسي 

ًوبین. ّوچٌيي اص صحوبت هؼئَليي هحتشم ػبصهبى داهپضؿني  هي

اػتبى تْشاى ثَیظُ اص تالؽ صويوبًِ خٌبة آقبي دمتش حبج امجشي 

یبسي مشدًذ، موبل تـنش ٍ توبهي ػضیضاًي مِ دس اخشاي عشح هشا 

 ًوبین. ٍ قذسداًي سا اثشاص هي
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