
 

آى در آداهسبررسی آزادشذى کبفئیي از آداهس ٍ تلخی زدایی   

 

 دکتر هسعَد شفبفی زًَزیبى1، اسوب اًتظبری2، دکترهحوذحسیي حذادخذاپرست3،دکترهْذی خذًگ ًیک فرجبم4

، عجشٍار ، ایزاىٍاحد عجشٍار ،، داًؾگبُ آساد اعالهیگزٍُ علَم ٍ فٌبیع ؼذایی اعتبدیبر -1  

وبرؽٌبعی ارؽد علَم ٍ فٌبیع ؼذایی، داًؾگبُ آساد اعالهی ، ٍاحد عجشٍار،عجشٍار، ایزاى داًؾدَی -2             

، هؾْد ، ایزاى داًؾگبُ ـزدٍعی هؾْدداًؾىدُ وؾبٍرسی ،علَم ٍفٌبیع ؼذایی،  گزٍُاعتبد  -3  

هؾْد ، ایزاىگزٍُ علَم ٍفٌبیع ؼذایی، داًؾىدُ وؾبٍرسی،داًؾگبُ ـزدٍعی هؾْد ، یداًؾدَی دوتز-4             

 

 چکیذُ

ؼلثم  ّمبی    یمه هؾمىم هوغمَة همی ؽمَد ثمزای ایمي هٌثمَر  لمب یز         ومِ  وبـئیي هَخت طعمن للیمی ؽمدُ     :هقذهِ

هیتلممؿ عقممبرُ گیممبُ وممبوَلی ثممز للیممی وممبـئیي در آداهممظ هممَرد ثزرعممی لممزار گزـمم    ّو ٌممیي همممدار ثبلیوبًممدُ   

 ى ثزرعی ؽد  وبـئیي ثب ؼلث  ّبی هیتلؿ در طی خَیدى در سهبى ّبی گًَبگَ

گممزم وممبـئیي در طممی   4/0،  3/0،  2/0ًوممَُ آسادؽممدى وممبـئیي اس آداهممظ حممبٍی همممبدیز    :  هووَاد ٍ رٍه ّووب 

وممبّؼ للیممی هممَرد ثزرعممی لممزار دلیمممِ ٍ آسهممَى ّممبی حغممی خْمم  ثزرعممی  25،  15،  5خَیممدى در سهممبى ّممبی 

 گزـ   

ر ثیؾتزی اس وبـئیي را در طی خَیدى را آساد هی وٌد ٍ در گزم وبـئیي همدا 4/0دادًد آداهظ حبٍی  ًتبیح ًؾبى یبفتِ ّب :

دلیمِ اس خَیدى همدار ثیؾتزی اس وبـئیي آسادهی ؽَد   ّو ٌیي ثب اـمشایؼ هممدار عقمبرُ ومبوَلی ،      15لب  5ـبفلِ سهبًی 

 للیی وبـئیي ثیؾتز وبّؼ هی یبثد  

ُ ّب هی لَاى ثبعث وبّؼ همدار هقزؾ ؽمیزیي وٌٌمدُ   ثب اعتفبدُ اس عقبرُ وبوَلی در وٌبر ؽیزیي وٌٌد : :ًتیجِ گیری 

 در آداهظ حبٍی وبـئیي گزدید  

 ، آزهَى حسی آداهس ، کبفئیي ، کبکَتی: ٍاشُ ّبی کلیذی 
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 هقذهِ

وممبـئیي یممه آوىبوَایممد اس هممبًَادُ هتیممم گممشاًتیي ّممب اعمم  وممِ وممبـئیي هممبوـ ثممِ فممَر   ممَدر عممفید              

ثممب ؽممیزیٌی ثممبخ ، للیممی وممبـئیي را هْممبر هممی وٌٌممد   لزویجممبلی     ؽممیزیي وٌٌممدُ ّممبیی    رًممت للیممی هممی ثبؽممد    

هثممم گلَوًَممب  ، عممدین آعممىَرثب  یممب دیگممز ًوممه ّممبی عممدین ثممب وممبـئیي لزویممت هممی ؽممًَد ٍ هٌدممز ثممِ          

وممبّؼ للیممی سیممبد وممبـئیي هممی ؽممًَد ٍ در ًتیدممِ راممبی  هؾممتزی اـممشایؼ هممی یبثممد   وممبـئیي در عمم              

ومممبـئیي در عزاعمممز خْمممبى  مممز هقمممزؾ     (12)اامممبـِ همممی ؽمممَد% ثمممِ آداهمممظ  5% لمممب حمممدٍد  2/0حمممدٍد 

لمممزیي رٍاى گمممزداى ؽمممیویبیی اعممم  ٍ ثمممِ ّومممیي دویمممم یمممه ومممبخی ثمممب ارسػ در فمممٌع  ؼمممذا ٍ آؽمممبهیدًی 

% ، 0هیلمممی همممَخر ، ؽمممیز )  5عمممدین هیلمممی همممَخر ، خوتمممب  رٍی 100للممممی همممی گمممزدد    لمممب یز گلَوًَمممب  

هیلمممی همممَخر ( همممَرد ثزرعمممی    5/4ٍ  3،  5/1لیمممی ومممبـئیي )  % چزثمممی ( ، لْمممَُ ٍ ؽمممىال  ثمممِ ل   %4 ،  2

% ، 71: خوتمممب  رٍی  ثَدًمممد لمممزار گزـممم    در عمممزوَة للیمممی ومممبـئیي همممح زلزیي همممَاد ثمممِ ؽمممز   یمممم   

% ثبعمممث ومممبّؼ للیمممی همممی ؽمممًَد در حبویىمممِ ، ؽمممىال   31% ٍ گلَوًَمممب  عمممدین 49ؽمممیز ـبلمممد چزثمممی 

  خوتمممب  رٍی همممح زلزیي عبهمممم ثبسدارًمممدُ طعمممن  % ثبعمممث اـمممشایؼ طعمممن للیمممی همممی ؽمممًَد17% ٍ لْممَُ  32

آسادؽمممدى یمممه دارٍ اس آداهمممظ ثمممِ هولمممَ  ثمممَدى آى در آة ثغمممتگی دارد   همممَاد هولمممَ   . (16)للیمممی ثمممَد

در آة ثممِ عممزع  ٍ ث ممَر وبهممم اس آداهممظ آساد هممی ؽممًَد وممِ رٍػ ّممبیی ٍخممَد دارًممد وممِ ثبعممث ثممِ             

اد ؽمممدى را طمممَخًی لمممز ًوبیٌمممد   دارٍّمممبیی ومممِ  لعَیمممك اًمممداهتي آساد ؽمممدى آًْمممب اس آداهمممظ ؽمممدُ لمممب آس  

حالویممم  وومممی در آة دارًمممد ثمممِ آراهمممی ٍ ث مممَر ًمممبلـ اس آداهمممظ آساد همممی ؽمممًَد ٍ لىٌَومممَصی ّمممبیی     

ؽممد   آداهممظّممز ًوًَممِ خَیممدى   ثممب    هبفممی ثممِ هٌثممَر یممه لَویممد راممبی  ثیممؼ هممَرد ًیممبس هممی ثبؽممد    

  ثممب خَیممدى ًوًَممِ ّممبی  هممی ؽممَد تب  ممبثتی وممن ٍ عمم ظ ثممب همممدار ًغممج  یبثممدخزیممبى ثممشاق اثتممدا اـممشایؼ هممی   

    (21ٍ22هی ؽَد)دلیمِ ثِ ثشاق آساد  20آداهظ ، لمزیجب لوبم عبوبرٍسدر طی 

ّبی وَچه ، وبهم ٍ ثِ رًت ّبی عمفید ،   ّو ٌیي دارای گم  هی ثبؽد  ziziphora tenuiorًبم علوی وبوَلی 

ن لزیي اخشای اعبًظ آى ؽبهم  َوگَى ، ویوًَم ٍ عیٌئَ    گیبّی هع ز اع  ٍ هْ(5)ٍ ارؼَاًی هی ثبؽد  فَرلی

    (2)  اس هَاؿ دارٍیی آى هی لَاى درهبى اهتالخ  گَارؽی ًثیمز اعمْب  ٍ د   ی مِ را ًمبم ثمزد       (1)هی ثبؽد

ٍ     عالٍُ ثز ایي  ّب گیبُ وبوَلی دارای ا ز آًتی اوغیداًی  ٍ اد ثبوتزیبیی ٍ امد عفمًَی وٌٌمدگی رٍدُ ، هلمر آٍر 

  ّو ٌیي ه بوعبلی در هَرد ا زا  لوزیىی عیغتن ایوٌی لَعمر اعمبًظ ومبوَلی     (4)هَردگی هی ثبؽد عزهب دا

  اًتؾبر خؽزاـیبیی آى ؽبهم آعیبی هیبًِ ، رٍعیِ ، ؼزة عیجزی ، ارٍ بی ؽزلی ، اـؽبًغمتبى ،    (6)اًدبم گزـتِ اع 

هزاعبى ، وزدعتبى ، وزهمبى ، سًدمبى ، لمن ، لْمزاى ٍ     ّبی هیتلؿ ایزاى اس خولِ   بوغتبى ٍ ایزاى اع  ٍ در اعتبى

هیلمی هتمز ثبرًمدگی     300-400ّب  زاوٌدگی ٍعیعی دارد   ایي گیبُ هعوَخ در هٌبطك عزد ٍ هؾمه ثمب    دیگز اعتبى

هتزی اس ع   دریب هی رٍید    اس لزویجب  ؽیویبیی ـعب  ٍ افملی هَخمَد در    3000لب  1500عبخًِ ٍ ارلفبع حدٍد 



 

ُ هبدُ ای لو  عٌَاى  َوگَى هی ثبؽد وِ ا زا  اد دردی ٍ اد اوتْبثی آى ثِ هَثی هؾیـ ؽمدُ اعم    ایي گیب

ّب حبوی اس ا زا  اد دردی گیبّبى همبًَادُ ًعٌبعیمبى ثمِ دویمم ٍخمَد لزویجمبلی ًثیمز           ثزهی گشارػ (15ٍ18)

ٌّمدگی ـؾمبرهَى داؽمتِ ، اهمب رٍی       عقبرُ ومبوَلی ا مز وب   (10)وبرٍاوزٍ  ، ـالًٍٍَایدّب ٍ اعتزٍاید هی ثبؽٌد

ّمبی عالمالًی    ازثبى ّبی للت ا ز لبثم لَخْی ًدارد   ثِ عجبر  دیگز ، ا ز ایي عقبرُ اس طزیك ؽم وزدى عملَ  

 (6)  اس ًثز لزویجب  ؽیویبیی در وبوَلی اعبًظ رٍؼٌی ـزار ٍخَد دارد (4ٍ9)فبؾ خدار عزٍق ثِ اًدبم هی رعد 

، ثبدؽىي ٍ همَی هعدُ اع    اخشاء وبوَلی وَّی ـعبویم  آًتمی لَهمَری دارد ٍ       هَاؿ درهبًی آى ، هلر آٍر

عٌقمز افملی      درفد وبّؼ هی دّد 5/47درفد ٍ ؼدد عزطبًی را لب  6/36رؽد ًَعی اس لَهَرّبی ثدهین را لب 

ثمبوتزی ٍ امد    در لعدادی اس گیبّبى هبًَادُ ًعٌبعیبى اس خولِ وبوَلی ،  َوگَى اع     َوگَى دارای هبفی  اد

لبرچی اع  ، ثِ ٍیضُ ایٌىِ رٍی عَػ ّبی هیتلؿ عبووًَال هح ز هی ثبؽد    َوگَى لبدر اع  اس رؽمد وبًدیمدا   

 .(9)آوجیىبًظ ٍ عبووًَال لیفی هَریَم خلَگیزی  ٍ ا ز آى ثز وبًدیدا آوجیىبًظ دٍ ثزاثز ًیغتبلیي اع 

 

 هَاد ٍ رٍه ّب

،  عَرثیتَ  ، سایلیتَ  ، هبًیتَ  ، گلیغزیي ، وغیتیي اس هوقَخ   وبـئیيلزویِ ٍ   بیِ آداهظ اس ؽزو  هیٌَ عبه  وؾَر

عقبرُ وبوَلی اس ؽزو  اوغیزگم عزخ )هزاعبى راَی ، هؾْد ( هزیداری ؽمد   ومبـئیي    ؽزو  عیگوب لْیِ گزدیدًد  

 ِ ـزهَخعیَى  بیِ اابـِ گزدید  گزم ث4/0،  3/0،  2/0ع    عِدر 

 

سیَى آداهسفرهَال -1جذٍل  

 هَاد اٍلیِ هیساى برحسب درصذ ٍزًی

55-33  فوػ  بیِ 

54-66  ؽیزیي وٌٌدُ 

5/3  وغیتیي 

5/3  گلیغزیي 

 طعن دٌّدُ 1

 

 

  



 

 رٍه تْیِ آداهس

درخمِ   45دلیممِ در دهمبی    6ثزای لْیِ آداهظ ، در اثتدا  بیِ آداهظ داهم هیلَط وي آسهبیؾگبّی هٌتمم ٍ همد  سهمبى   

 5/4ٍ  3،  5/1،  0دادُ ؽد لب هویز چغجٌدُ ٍ ًزهی اس آى حبفم ؽَد ٍ ع ظ همبدیز هَرد ًثز فوػ ثٌِ )عبًتی گزاد ٍرس 

گزم ( ثِ آى اابـِ گزدید ٍ در ًْبی  هیلَط ؽیزیي وٌٌدُ ّب ٍ ًزم وٌٌدُ ، اهَوغیفبیز ٍ طعن دٌّدُ ثِ لمدریح ثمِ اـمشٍدُ    

آداهظ ثب ـزم دّی ثِ ل عب  وَچه دایزُ ای ؽىم لبوت سًی  ؽدًد    ظ اس هیلَط وزدى ، ٍرس دادى ٍ  ْي وزدى هویز

ثعد اس لْیِ ًوًَِ ّبی آداهظ ، آًْب درٍى ویغِ ّبی ًبیلًَی ثغتِ ثٌدی ؽدُ ٍ  ظ اس ود گذاری ثقَر   (  8ٍ  7ؽدًد )

   (19ٍ20ٍ 8) لقبدـی ثز رٍی آى ّب آسهَى ّب اًدبم  ذیزـ 

 اًذازُ گیری کبفئیي ببقیوبًذُ در آداهس

خْ  اًداسُ گیزی وبـئیي ثبلیوبًدُ در آداهظ در طی خَیدى در سهبى ّبی هیتلمؿ ثمب ؼلثم  ّمبی هتفمبٍ  اس دعمتگبُ       

   (11)ًبًَهتز اعتفبدُ گزدید 273عبه  وزُ ( در طَ  هَج  D 20) هیلتَى رٍی  siv-VUاع مىتزٍـتمَهمتز

 ارزیببی حسی -

بـئیي لَعمر عقمبرُ ومبوَلی ، ع مز ٍ ثمَ ،  بیمداری اعمبًظ        ٍیضگی ّبی حغی ًوًَِ ّبی آداهظ ؽبهم وبّؼ للیی و

ارسیبة آهَسػ دیدُ هَاعتِ ؽد وِ ًثزا  همَد را در همَرد ًوًَمِ     11وبوَلی در آداهظ هَرد ثزرعی لزار گزـ  ٍ اس 

 ( ، ع ز ٍ ثَاعبًظ 5;، هیلی هَة4;، هَة3;، هتَعر2;، للخ1;ّبی آداهظ اس یه لب  ٌح ثِ هیشاى للیی ) هیلی للخ

، 3;، هتَعمر 2;، ومن  1;( ،  بیداری اعبًظ وبوَلی )هیلی ون 5;، هیلی هَة4;، هَة3;، هتَعر2;، ون1;)هیلی ون

( ثدٌّد   در ایي رٍػ آسهَى ّبی حغی  وز ؽدُ همَرد ثزرعمی لمزار گزـم  ٍ ثمب لَخمِ ثمِ         5;، هیلی هَة4;هَة

ٍ گزدیمد  اعمتفبدُ  % 1در ع   هبری وبهال لقبدـی آز  ارسیبة ثِ آداهظ دادُ ثَدًد در لولیم آى ّب اس ط 11اهتیبسالی وِ 

 اعتفبدُ گزدید   bitiniM 16ثزای همبیغِ هیبًگیي ّب اس آسهَى چٌد داهٌِ ای داًىي ٍ ًزم اـشار 

  یبفتِ ّب 

 کبفئیي ببقیوبًذُ در آداهس-

طمی خَیمدى در سهمبى ّمبی      هؾبّدُ هی ؽَد لفبٍ  هعٌبداری ثیي همدار ثبلیوبًدُ ومبـئیي در  1ّوبى طَری وِ در ؽىم 

 هیتلؿ ثب ؼلث  ّبی گًَبگَى هؾبّدُ هی ؽَد   



 

 

هقذار ببقی هبًذُ کبفئیي در آداهس طی جَیذى در زهبى ّبی هختلف -5جذٍل  

 

 

 

 

 

 

 

 

 4/0ٍ  2/0ثب عم     3/0دلیمِ  ظ اس خَیدى آداهظ در ع    5اهتالؾ آهبری هعٌبدار ثیي همدار ثبلیوبًدُ وبـئیي در سهبى 

ثب اـشایؼ همدار دٍس هقزـی ومبـئیي ، هممدار    اهتالؾ هؾبّدُ هی گزدد   سیزا 4/0ٍ  2/0هؾبّدُ ًوی ؽَد   اهب ثیي ع   

ثبلیوبًدُ وبـئیي در آداهظ وبّؼ هی یبثد   ّزچِ همدار هبدُ هقزـی ثیؾتز ثبؽد ، هممدار ثیؾمتزی اس آى آساد همی گمزدد       

ـئیي در دلیمِ ًیش هؾبّدُ هی ؽَد   ثب اـشایؼ هد  سهبى خَیدى ، همدار ثبلیوبًمدُ ومب   15اهتالؾ آهبری هعٌبداری ثب سهبى 

دلیمِ  15گزم در سهبى  3/0ٍ  2/0آداهظ وبّؼ یبـتِ ٍ ثیؾتز لغو  آى آساد هی ؽَد   اهٌالؾ آهبری هعٌبداری ثیي لیوبر 

دلیممِ اهمتالؾ    25گزم در سهمبى   4/0دلیمِ ٍ ع    15گزم در در سهبى  4/0 ظ اس خَیدى هؾبّدُ ًوی ؽَد   ثیي لیوبر 

دلیمِ هؾبّدُ ًوی ؽمَد   اهمب    25سهبى  در گزم 3/0ٍ  2/0ثیي لیوبر  آهبری هعٌبدار دیدُ ًوی ؽَد   اهتالؾ آهبری هعٌبدار

َیمدى هممدار   ثیي عبیز لیوبرّب اهتالؾ ٍخَد دارد   ثب لَخِ ثِ ایٌىِ ثب اـشایؼ همدار هقمزـی ومبـئیي ٍ اـمشایؼ سهمبى خ    

( ثِ ایي ًتیدمِ رعمیدًد   1993راعٌْه ٍ ّوىبراى  )وبـئیي ثبلیوبًدُ در آداهظ وبّؼ هی یبثد ٍ ثیؾتز آى آساد هی گزدد   

وِ ثب اـشایؼ ؼلث  عبوبرٍس ٍ ثیىزثٌب  در آداهظ ، در ّوبى ووثب  اٍویِ خَیدى ًوًَِ ّبی وِ حبٍی ؼلثم  ثمبخلزی   

َد ، ّو ٌیي آى ّب  ی ثزدًد ثب اـشایؼ سهبى خَیدى عفتی آداهظ وبّؼ هی یبثد ٍ در اع  عزیع لز اس آداهظ آساد هی ؽ

( ًؾبى دادًمد  2008(   اچٍَا ٍ ّوىبراى )24دلیمِ خَیدى آساد هی ؽًَد ) 5ًتیدِ همدار ثیؾتزی اس لزویجب  آداهظ ثعد اس 

 (    22دلیمِ همدار ثیؾتزی اس وبـئیي اس آداهظ آساد هی ؽَد ) 20لب  10در سهبى 

 زهبى

 )دقیقِ(

هقذار ببقیوبًذُ  هقذار کبفئیي)گرم(

 کبفئیي)هیلی گرم(

5 2/0  558/11 a 

5 3/0  252/11 c 

5 4/0  694/10 d 

15 2/0  083/4 ab 

15 3/0  708/3 c 

15 4/0  598/2 d 

55 2/0  601/2 b 

55 3/0  056/2 d 

55 4/0  e28/1 



 

 ارزیببی حسی-

 کبّش تلخی-

ًؾبى هی دّد اهتالؾ آهبری هعٌب داری ثیي لیوبرّب خْ  وبّؼ هیشاى للیی وبـئیي در آداهمظ ثمب    2ّوبى گًَِ وِ ؽىم 

 اعتفبدُ اس عقبرُ گیبُ وبوَلی هؾبّدُ هی ؽَد   

 بررسی کبّش هیساى تلخی درآداهس حبٍی کبفئیي تَسط عصبرُ کبکَتی-3جذٍل

75/0  5/0  25/0 عقبرُ)هیلی ویتز(همدار    

6/3 a 4/2 b c4/1 وبّؼ هیشاى للیی 

 

وبّؼ للیی وبـئیي در ثزاثز عقبرُ وبوَلی -2ؽىم   

هیلی ویتز اس عقمبرُ   75/0ٍ  5/0،  25/0( همبدیز  25گزم وبـئیي ثَد ) ٍسى آداهظ;  2/0ثِ ـزهَخعیَى آداهغی وِ حبٍی 

ًؾبى هی دّد وِ ثب اـشایؼ همدار عقمبرُ ومبوَلی در آداهمظ ، هیمشاى للیمی ومبـئیي       وبوَلی ثِ لزلیت اابـِ ؽد   ًتبیح 

وبّؼ هی یبثد   در ٍالع ثزّن وٌؼ ّبی ـیشیىَؽیویبیی هی لَاًٌد هَخت لؾدید طعن ٍ یب حتی ایدبد طعن ّمبی خدیمد   

یًَمدّبی ّیمدرٍصًی یمب    ؽًَد   ایي الفبلب  در یه هولَ  آثی عبدُ رخ هی دٌّد :  یًَمد ّمبی خمب ة امعیؿ هبًٌمد       

ّیدرٍـَثیه ) آة گزیش ( ، هٌدز ثِ لؽییزا  عبهتبری هی ؽًَد   لزویجب  ؽیویبیی یه هبلزیىظ ؼمذایی ثمز رٍی درن   

( 17(   وی یدّب هبًٌد لزویجب  چزثی ّب ، اعیدّبی چزة هَخت وبّؼ طعن للیی هی ؽًَد )  21طعن هح ز هَاٌّد ثَد )

( ثمِ عٌمَاى هثمب     23لزویت هی ؽًَد طعن یىی ٍ یب لعداد ثیؾتزی اس آى ّب لؽییز هی وٌد )   سهبًی وِ هَاد هیتلؿ ثب ّن 

 سهبًی وِ ثِ لَُْ ؽىز اابـِ هی ؽَد ، ؽیزیٌی ؽیزیي وٌٌدُ ٍ للیی وبـئیي ّز دٍ وبّؼ هی یبثد   

 آرٍهبی اسبًس کبکَتی-

ًؾمبى   3ثِ آداهظ اابـِ ؽدًد   ّوبى گًَِ وِ ؽمىم  هیلی ویتز  27/0،  15/0،  07/0طعن دٌّدُ اعبًظ وبوَلی در همبدیز 

 هی دّد اهتالؾ آهبری هعٌی داری ثیي لیوبرّب ٍخَد دارد  

 

 بررسی آرٍهب در آداهس حبٍی هقبدیر هختلف اسبًس کبکَتی –4 جذٍل

21/0  14/0  07/0  همدار اعبًظ)هیلی ویتز( 

1/3 a 2/2 b 2/1 c آرٍهب 

 



 

ٍهب ًیش اـشایؼ هی یبثد   ثب اـشایؼ همدار اعبًظ وبوَلی لزویجب  هَود آرٍهب ثیؾتز هی ثب اـشایؼ همدار اعبًظ وبوَلی ، آر

 ؽًَد ٍ ؽد  ثَ را لؾدید هی وٌٌد   

 دقیقِ جَیذى 33پبیذاری اسبًس کبکَتی طی -

ثمب اـمشایؼ   اهتالؾ آهبری هعٌبداری ثیي لیوبرّب هؾبّدُ هی ؽَد   ًتبیح ارسیبثی  ٌلیغ  ّب ًؾمبى داد   4ثب لَخِ ثِ ؽىم 

 همدار اعبًظ وبوَلی ،  بیداری طعن دٌّدُ ًیش ثیؾتز هی ؽَد  

دقیق33ِبررسی پبیذاری طعن دٌّذُ کبکَتی در هقبدیر هختلف در آداهس طی -– 5 جذٍل  

21/0  14/0  07/0 )هیلی ویتز(همدار اعبًظ   

2/3 a 2/2 b 3/1 c ُبیداری طعن دٌّد  

 

 ًتیجِ گیری-

دارای هَاؿ دارٍیی هی ثبؽد هی لَاى اس وبـئیي ثِ عٌَاى یمه دارٍ در ـزهَخعمیَى آداهمظ    ثب لَخِ ثِ ایي وِ وبـئیي -1

اعتفبدُ ًوَد ، ٍ ّزچِ همدار ؼلث  وبـئیي در آداهظ ثیؾتز ؽَد در ًتیدِ همدار للیی سیبدلز هَاّد ؽد ٍ همدار ثیؾتزی 

 اس آى در طی خَیدى ًغج  ثِ ؼلث  ووتز وبـئیي آساد هَاّد ؽد  

 دلیمِ همدار ثیؾتزی اس وبـئیي اس آداهظ آساد هی ؽَد   15لب  5ی خَیدى آداهظ ، در ثبسُ سهبًی در ط-2

ثب لَخِ ثِ ایي وِ وبـئیي ثبعث للیی هی ؽَد ، اعتفبدُ اس عقبرُ وبوَلی هَخت ووتز وزدى هیشاى للیی هی ؽَد ٍ ثمب  -3

 اـشایؼ همدار عقبرُ للیی ًیش ثیؾتز وبّؼ هی یبثد  

اس اعبًظ طجیعی وبوَلی ثِ عٌَاى طعن دٌّدُ در آداهظ ًؾبى داد وِ ثب اـشایؼ همدار اعبًظ در آداهظ آرٍهب ٍ  اعتفبدُ-4

  بیداری طعن دٌّدُ ًیش ثیؾتز ؽد  
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