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  چکیده
 نیز و سرم اکسیدانی آنتی هاي آنزیم فعالیت مغز، و سرم مالتونین غلظت بر متناوب نوري برنامه اثر مطالعه، این

 گوشتی جوجه قطعه 60 تعداد. دهد می قرار ارزیابی مورد را وشتیگ هاي جوجه در هوموسیستئین آمینه اسید میزان
 تمامی). قطعه 20 اتاق هر در( شدند توزیع نور، ورود لحاظ از شده کنترل اتاق سه در) 500 کاب ي سویه( روزه یک

 زیر ترتیب به نوري هاي برنامه آن از پس. شدند نگهداري پیوسته نوردهی شرایط تحت روزگی سه سن تا ها جوجه
: 2 گروه ،)تاریکی ساعت 3 و روشنایی ساعت 1( متناوب نوردهی برنامه: 1 گروه: گردید اعمال گروه هر براي

 روشنایی ساعت 8( شونده محدود غیرمتناوب نوردهی برنامه: 3 گروه و) روشنایی ساعت 24( پیوسته نوردهی برنامه
 در( شد آوري جمع ها گروه تمامی هاي جوجه زمغ و سرم هاي نمونه روزگی، 42 سن در). تاریکی ساعت 16 و

 مختلف نوري هاي برنامه تاثیر تحت ها جوجه مغز و سرم مالتونین میزان). تاریکی زمان انتهاي در 3و  1 هاي گروه
 دیسموتاز، اکسید سوپر دهیدروژناز، فسفات -6- گلوکز ردوکتاز، گلوتاتیون هاي آنزیم فعالیت همچنین. نگرفت قرار

 نشان نهایی گیري نتیجه. بود مشابه مختلف هاي گروه بین سرم هوموسیستئین میزان نیز و پراکسیداز نگلوتاتیو
 نیز و مغز و سرم مالتونین میزان بر گوشتی طیور پرورش دوران طول در متناوب نوري برنامه اعمال که دهد می

  .باشد نمی اثرگذار تاریکی زمان انتهاي در سرم اکسیدانی آنتی وضعیت
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  چکیده
 در خون هاي فراسنجه و مرغ تخم کیفی صفات عملکرد، بر شاهدانه روغن و دانه اثرات بررسی منظور به مطالعه، این
 چهار شاهد، شامل تصادفی کامالً طرح قالب در آزمایش. شد انجام تولید پیک از پس دوره در گذار تخم هاي مرغ

 5 در یشیآزما تیمار 8 با) درصد 6 و 4 ،2( شاهدانه روغن  سطح 3 و) درصد 20 و 15 ،10 ،5( شاهدانه پودر سطح
 طول. شد انجام هفتگی 55 سن در گذار تخم مرغ قطعه 320 مجموع در و) گذار تخم مرغ قطعه 8 تکرار هر( تکرار
 هاي داده. شدند توزین و آوري جمع روزانه ها مرغ تخم. بود) اي هفته چهار دوره سه( هفته 12 آزمایش دوره

 مرغ تخم گرم باالترین گذاري، تخم درصد بیشترین شاهدانه روغن درصد 6 حاوي تیمار که داد نشان عملکردي
 افزایش). P > 05/0( داشت شاهد تیمار با مقایسه در را غذایی تبدیل ضریب و خوراك مصرف ترین پایین تولیدي،
). P > 05/0( گردید سوم روزه 28 ي دوره در "هاو" ضریب دار معنی افزایش موجب درصد 6 به 4 از روغن سطوح
 رنگ شاخص). P > 05/0( شد مرغ تخم شکل شاخص کاهش باعث جیره به شاهدانه روغن و هشاهدان افزودن

 پروتئین سطح روي آزمایشی هاي جیره. بود شاهدانه دانه از باالتر شاهدانه روغن با شده تغذیه هاي مرغ در زرده
 20( شاهدانه سطح ینباالتر با درمقایسه) درصد 6( شاهدانه روغن سطح باالترین. نداشت اثري خون پالسماي

 خون پالسماي در را آمینوترانسفراز آسپارتات آنزیم فعالیت و گلیسرید تري کلسترول، داري معنی طور به) درصد
 مقایسه در شاهدانه روغن درصد 6 حاوي ي جیره در باال چگالی با هاي لیپوپروتیین میزان). P > 05/0( داد کاهش

 هاي مرغ جیره به) درصد 10 و 5( شاهدانه دانه پایین سطوح افزودن بنابراین. ودب باالتر) درصد 20( شاهدانه دانه با
 در شاهدانه روغن افزودن اثر همچنین. شود پیک از پس مرحله در مناسبتري عملکرد باعث احتماالً گذار تخم

 قرار تأثیر تحت بیشتر را مرغ تخم کیفیت و تولیدي عملکرد گذار، تخم مرغ ي جیره به شاهدانه دانه با مقایسه
  .شود توصیه گذار تخم مرغ ي جیره در مناسب انرژي منبع عنوان به تواند می شاهدانه روغن بنابراین.  دهد می
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  چکیده
 عملکرد، بر بارهنگ دانه و پروتکسین پروبیوتیک ویرجینیامایسین، بیوتیک آنتی اثر مقایسه منظور به مطالعه این

 قطعه 200 از منظور بدین. شد انجام گوشتی هاي جوجه ایلئوم میکروبی جمعیت و یمنیا پاسخ خون، هاي فراسنجه
 آزمایشی گروه پنج در ها جوجه. شد استفاده تصادفی کامال طرح قالب در 308 راس سویه یکروزه نر گوشتی جوجه
 درصد 01/0+  هپای جیره) 3 ویرجینیامایسین بیوتیک آنتی درصد 02/0+  پایه جیره) 2 پایه جیره) 1 شامل

. گرفتند قرار بارهنگ دانه درصد 1+  پایه جیره) 5 و بارهنگ دانه درصد 5/0+  پایه جیره) 4 پروتکسین پروبیوتیک
 دانه درصد 5/0 و پروبیوتیک مصرف که دادند نشان نتایج. شد تقسیم اي قطعه 10 تکرار چهار به آزمایشی گروه هر

 هر در بارهنگ دانه درصد یک مصرف و پایانی و رشد هاي دوره در تیکبیو آنتی مصرف آغازین، دوره در بارهنگ
 مصرف). P > 01/0( شدند شاهد گروه با مقایسه در ها جوجه باالتر وزن به منجر پایانی و رشد آغازین، دوره سه

 ایشافز بیوتیک آنتی توسط پایانی دوره در و بارهنگ دانه توسط آغازین دوره در گوشتی هاي جوجه در خوراك
 > 05/0( یافت بهبود بیوتیک آنتی توسط فقط و پایانی دوره در تنها خوراك، تبدیل ضریب اما). P > 01/0( یافت

P .(دادند افزایش را بورس و الشه نسبی وزن آزمایشی تیمارهاي همه )01/0 < P(، بارهنگ دانه تیمار همچنین 
 خاصیت داراي تیمارها تمامی که دادند نشان ها داده). P > 01/0( کرد بیشتر را طحال نسبی وزن

 دار معنی کاهش باعث بارهنگ دانه درصد یک سطح و) P > 01/0( بودند) کلسترول کاهنده( هایپوکلسترولمیکی
 لحاظ به ایمنی سیستم ارتقاي موجب بارهنگ و پروبیوتیک). P > 05/0( شد LDL و گلیسرید تري گلوکز،
 به هتروفیل نسبت کاهش و SRBC علیه ثانویه ایمنی پاسخ افزایش ،قرمز و سفید هاي گلبول تعداد افزایش

 جمعیت کاهش باعث بیوتیک آنتی و افزایش موجب پروبیوتیک و بارهنگ دانه). P > 05/0( شدند لمفوسیت
 را اشرشیاکلی هاي باکتري تعداد بارهنگ دانه درصد یک سطح ضمنا). P > 01/0( شدند الکتوباسیلوس ایلئومی
 بارهنگ دانه درصد یک سطح که شود می گیري نتیجه طور این آزمایش این از کلی بطور). P > 05/0( داد کاهش

کلسترول،  افزایش، را الشه و بدن وزن توانست که چرا کرد عمل شاهد گروه با مقایسه در تیمار بهترین عنوان به
LDL  بخشد بهبود را بیمیکرو جمعیت و ایمنی پاسخ و کاهش را لنفوسیت به هتروفیل نسبت و.  
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  چکیده
 تخم کیفیت و عملکرد بر کتان دانه بدون یا کتان دانه با همرا آویشن و رازیانه الکلی عصاره اثرات آزمایش این در

 هفتگی 38 تا 26 سن در گذار تخم مرغ دویست. گرفت قرار مطالعه مورد) w-36 هایالین( لگهورن هاي مرغ
 جیره -2) مکملی هیچ بدون جیره( شاهد -1: شامل تیمار هاي گروه. گرفتند قرار تکرار 5 با خوراکی تیمار 5 تحت
 گرم میلی 40( آویشن عصاره بعالوه شاهد جیره -3 )خوراك کیلوگرم در گرم میلی 40( رازیانه عصاره بعالوه شاهد

 در تیمارها بین. بودند آویشن و کتان حاوي ي جیره - 5 رازیانه و کتان حاوي اي جیره - 4) خوراك کیلوگرم در
 پرندگانی در مرغ تخم زرده شاخص). P > 05/0( داشت وجود داري معنی تفاوت مرغ تخم وزن و خوراك مصرف

 هاي مرغ).  P > 05/0( بود تیمارها سایر از باالتر داري معنی بطور بودند کرده دریافت تانک و آویشن عصاره که
 تخم پوسته استحکام. داشتند گیاهی عصاره حاوي تیمارهاي به نسبت کمتري هاو واحد شاهد جیره با شده تغذیه

 وزن). P > 05/0( بود شاهد از بیشتر داري معنی بطور بود آویشن عصاره و کتان حاوي آنها جیره که هایی مرغ در
 در کلسترول غلظت کمترین). P > 05/0( بود تیمارها سایر از باالتر کتان حاوي تیمارهاي در مرغ تخم پوسته
 تغذیه هاي مرغ). P > 05/0( کردند استفاده کتان و ویشن حاوي ي جیره از که شد مشاهده پرندگانی تخم زرده
 باال لینولنیک آلفا اسید و کم استئاریک و پالمتیک اسید حاوي هایی تخم تانک دانه و گیاهی هاي عصاره با شده
 خوراك در کتان دانه و آویشن یا رازیانه هاي ازعصاره استفاده که دهد می نشان مطالعه این نتایج. کردند تولید
 دانه از استفاده که رسد می نظر به  همچنین. بخشد می بهبود را آنها تخم کیفیت و پرنده عملکرد گذار تخم هاي مرغ

  .شود می زرده کلسترول مقدار کاهش و 3-امگا چرب اسیدهاي افزایش موجب آویشن ي¬عصاره و کتان
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  چکیده
 پاسخ و روده مخاط مرفولوژي رشد، بازده بر جیره در شده اضافه سیر اثرات ارزیابی مطالعه، این از هدف

. است بوده یدوتیرونین تري ال -3،5،3 با شده القاء ریوي هیپرتانسیون با گوشتی هاي جوجه در ریوي سیونهیپرتان
 ،)شاهد( صفر و) جیره کیلوگرم در گرم میلی 5/1( یدوتیرونین تري با و شده داده پرورش روز 42 مدت به ها جوجه

 متغیرهاي تا شده جدا) ایلئوم و روده  تهی دوازده،( روده از هائی قسمت. شدند تیمار سیر پودر  درصد 1 یا 6/0 ،2/0
 از کمتر سیر با شده تیمار هاي گروه همه در ، ≥ 29/0RV/TV با هاي جوجه نسبت. شوند بررسی آنها در پرز

 یافت افزایش شاهد گروه به نسبت 6/0 و 2/0 با شده تغذیه هاي جوجه بدن وزن). P > 05/0( بود شاهد گروه
)05/0 < P .(عرض ل،طو )طور به روده تهی و دوازده پرز) روز 42 و 28 در( سطحی ناحیه و) روز 42 در 

 طول،). P > 05/0( داشتند افزایش شاهد با مقایسه در سیر با شده تغذیه ي جوجه هاي گروه اکثر در داري معنی
 تغذیه هاي جوجه در ئومایل پرز) سیر درصد 1 و 6/0 هاي گروه در( عرض و) سیر درصد 6/0 گروه در( سطحی ناحیه
 مکمل که شود می گیري نتیجه). P > 05/0( یافتند افزایش نیز روزگی 42 در شاهد به نسبت سیر مکمل با شده
 تواند می تکامل حال در ریوي هیپرتانسیون با گوشتی هاي جوجه در) درصد 1 و 6/0 هاي غلظت بخصوص( سیر

  .کند اصالح را روده مخاط لوژيمورفو و کرده تعدیل را ریوي هیپرتانسیون پاسخ
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   مغذي، مواد ایلئومی هضم قابلیت روده، شناسی ریخت عملکرد، بر شده فرآوري و خام بلوط دانه مختلف سطوح اثر

  گوشتی هاي جوجه در خون هاي فراسنجه از برخی و الشه خصوصیات
  

Rezaei M & Semnaninejad H 
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 کلمات کلیدي
 بلوط دانه
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 هضم  قابلیت
 گوشتی جوجه

  
 

  چکیده
 مغـذي،  مـواد  ایلئـومی  هضـم  قابلیـت  روده، شناسی ریخت عملکرد، بر بلوط دانه اثر بررسی منظور به مطالعه این

 روزه یـک  جوجـه  قطعـه  540 تعداد. شد انجام گوشتی هاي جوجه خون هاي فراسنجه از برخی و الشه خصوصیات
شـامل   آزمایشـی  هـاي  جیره. شدند توزیع تیمار هر در تکرار 4 و تیمار هفت بین 308 راس تجاري سویه گوشتی

 و 10 حاوي هاي جیره و خام بلوط دانه ددرص 20 و 10 حاوي هاي جیره) شاهد( سویا کنجاله و ذرت حاوي ي جیره
 خیسانده بلوط دانه درصد 20 و 10 حاوي هاي جیره و  ساعت 24 مدت به آب در شده خیسانده بلوط دانه درصد 20

 که داد نشان نتایج. شدند تغذیه آزمایشی هاي جیره با روزگی 42 تا 1 از ها جوجه. بود ساعت 48 مدت به آب در شده
 با روده شناسی ریخت و خشک ماده هضم قابلیت غذایی، تبدیل ضریب خوراك، مصرف و وزن افزایش بدن، وزن

 تـاثیر  آب در بلوط دانه خیساندن). P > 05/0( گرفت قرار تاثیر تحت منفی طور به جیره به خام بلوط دانه افزودن
 عملکـرد  در داري عنـی م کـاهش  اگرچـه  داشـت،  ها در جیره خام بلوط دانه گنجاندن منفی اثرات کاهش بر مثبت
 بلـوط  بـا  شده تغذیه پرندگان رد معده پیشو  پانکراس نسبی وزن. داشت وجود شاهد تیمار با مقایسه در ها جوجه

 کریپت عمق به پرز ارتفاع نسبت و پرز ارتفاع) روزگی 42 سن( آزمایش پایان در. یافت افزایش شده فرآوري یا خام
 دوازدهه در گابلت هاي سلول تعداد و کریپت عمق و کاهش شده فرآوري یا خام بلوط با شده تغذیه هاي جوجه در
 جیره در) درصد 20 سطح تا( بلوط دانه از استفاده کلی طور به). P > 05/0( یافت افزایش شاهد تیمار با مقایسه در

 توانایی آب در خام بلوط هدان خیساندن. بود روده شناسی ریخت و عملکرد بر منفی اثرات داراي گوشتی هاي جوجه
  .داد نشان را ها جیره در خام بلوط دانه گنجاندن منفی اثرات کاهش
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  گوشتی هاي جوجه در آسیتی تلفات و اکسیدانی آنتی وضعیت رشد، عملکرد بر آسپرین تاثیرات

  
Fathi M, Haydari M & Tanha T 
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  چکیده
هاي گوشتی اکسیدانی و تلفات در جوجهلکرد رشد، وضعیت آنتیمنظور بررسی اثرات آسپرین بر عماین مطالعه به

، به چهار )308(روزه سویه راس قطعه جوجه گوشتی یک 600تعداد . تحت آسیت القایی به روش سرما انجام شد
گرم آسپرین در میلی 80و  40، 20، )بدون آسپرین(پرنده، شامل؛ شاهد  30قفس حاوي  5گروه آزمایشی با 

آسپرین تاثیر . پرندگان جهت القاي آسیت، در معرض هواي سرد قرار گرفتند. راك تقسیم شدندکیلوگرم خو
گرم آسپرین سبب افزایش وزن و کاهش میلی 80که سطح داري بر عملکرد رشد پرندگان داشت، به طوري معنی

دار سطح اهش معنیگرم آسپرین سبب کمیلی 20ها، سطح در مقایسه با سایر گروه. تبدیل خوراك شدند  ضریب
. پراکسیداز پالسما شداکسیدانی همراه با افزایش فعالیت آنزیم گلوتاتیونآلدئید و افزایش ظرفیت آنتی ديمالون

نسبت وزن بطن راست به (گلیسیرید در پالسما به همراه شاخص آسیتی هاي گلوکز، کلسترول، تريسطح فراسنجه
هاي سفید خون اي کاهش ولی تعداد گلبولیت تحت تاثیر آسپرین جیرهچنین تلفات ناشی از آسو هم) هاکل بطن

نتایج این تحقیق . داري تحت تاثیر تیمارهاي آزمایشی قرار نگرفتندها به طور معنیسایر فراسنجه. افزایش یافت
. یداز مرتبط باشدپراکسنشان داد که اثرات سودمند آسپرین احتماالً به توانایی آسپرین در افزایش فعالیت گلوتاتیون

هاي آزاد شده و نتیجه آن حفاظت غشاهاي سلولی از که این افزایش فعالیت سبب حذف مقادیر رادیکالبه طوري
  .هاي اکسیداتیو و پراکسیداسیون لیپیدي استآسیب
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   استاربرو سویه و بومی نژاد: ماداگاسکار مرغ الشه ترکیب فیزیکی بررسی

  
Hantanirina HI1, Rabearimisa RN1, Rakotozandriny JN1 and Mazel C2 

 
  ه علوم کشاورزي، دانشگاه آنتاناناریوو، ماداگاسکارگروه علوم دامی، دانشکد 1
  سازي و مدلینگ دانشگاه بلز پاسکال، کلرمون فران، فرانسهبخش بهینه 2
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  چکیده
 8262تعداد . انجام شد) نژاد بومی و سویه استاربرو(شناسی مرغ ماداگاسکار این مطالعه به منظور مقایسه ریخت

نتایج . ها توزین شدي استاربرو پیش از کشتار توزین و وزن ترکیبات الشه آنقطعه مرغ از نژاد بومی و سویه
وزن سینه همبستگی مثبتی با وزن ران داشت در حالی که ) رغ پررشدم(ي استاربرو آزمایش نشان داد که در سویه

ها ها در این دو گروه از مرغارتباط بین اندام. منفی بود) مرغ کم رشد(همبستگی بین این دو صفت در نژاد بومی 
گرم  1750ما دریافتیم که براي نژاد بومی کشتار با وزن . نسبت احشاء در دو نژاد مرغ مشابه بود. مشابه بود

درصد و بازده چربی حفره  15/20درصد، بازده ران  10/18درصد، بازده سینه  16/40تولید گوشت (سودمند است 
روزگی است  61تا  49گرم در سنین  1300 – 1450ي استاربرو وزن مطلوب کشتار در سویه). درصد 90/1بطنی 

 51/1درصد و بازده چربی حفره بطنی  27/20 درصد، بازده ران 85/17درصد، بازده سینه  63/39تولید گوشت (
   .ي استاربرو مشابه بودشناسی ترکیب الشه در بین نژاد بومی و سویهخصوصیات ریخت). درصد
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 شناسی  ، خوندستگاه گوارش یکروبیم تیبر عملکرد، جمع ها بر پایه الکتوباسیلوس کیوتیسطوح مختلف پروب ریتاث

  تیفیموریوم سالمونالآلوده به  ی جوانگوشت يها جوجه روده شناسی ریختو 
  

Ashayerizadeh O1, Dastar B1, Samadi F2, Khomeiri M3, Yamchi A4 & Zerehdaran S5 
 

  گروه تغذیه دام و طیور، دانشکده علوم دامی، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران 1
  گرگان، ایرانگروه فیزیولوژي دام و طیور، دانشکده علوم دامی، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان،  2
  گروه صنایع غذایی، دانشکده صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران 3
  ، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایرانتولید گیاهی، دانشکده اصالح نباتات و بیوتکنولوژيگروه  4
  گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزي، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران 5
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  چکیده
اي بر عملکرد، خصوصیات پرزها و فعالیت  این آزمایش به منظور مقایسه اثر سطوح مختلف پروبیوتیک چند سویه

 سالمونال تیفیموریوموده به هاي گوشتی آل هاي گوارشی در روده و جمعیت میکروبی دستگاه گوارش جوجه آنزیم
 10واحد آزمایشی توزیع شدند و تا سن  20در  308قطعه جوجه یکروزه گوشتی سویه تجاري راس  120. انجام شد

 15/0، 1/0، 05/0، یا داراي )شاهد(سویا فاقد پروبیوتیک  - تیمار آزمایشی شامل  یک جیره پایه ذرت 5روزگی در 
روزگی بر  10تکرار توزیع شدند و تا سن  4تیمار و  5. وگرم جیره پرورش یافتنددرصد پروبیوتیک در هر کیل 2/0و 

. تلقیح شدند سالمونال تیفیموریومتمام پرندگان در روز دوم آزمایش از طریق دهان با . روي بستر پرورش یافتند
   باالتري داشتنددرصد پروبیوتیک در مقایسه با سایر تیمارها افزایش وزن  15/0هاي گوشتی در تیمار جوجه

)05/0 <P  .( دار بهبود  صورت معنی درصد، ضریب تبدیل خوراك را به 05/0مکمل پروبیوتیک، به جز در سطح
کمترین نسبت هتروفیل . درصد پروبیوتیک جمعیت سالمونالها را در ایلئوم کاهش داد 15/0و  1/0استفاده از . داد

درصد  2/0و  1/0ده شد؛ با این حال، تیمارهاي حاوي درصد پروبیوتیک مشاه 15/0به لمفوسیت در تیمار 
درصد  15/0افزودن . دار کاهش دادند صورت معنی پروبیوتیک نیز این نسبت را در مقایسه با تیمار شاهد به

پروبیوتیک به جیره پایه نسبت طول پرز به عمق کریپت را در ایلئوم و همچنین طول پرز را در ایلئوم، ژژنوم و 
ویژه افزایش وزن بدن و جمعیت سالمونالها در  با توجه به نتایج این آزمایش، به). P > 05/0(یش داد دودنوم افزا

سالمونال منظور کنترل موثر عفونت  تواند به هاي گوشتی می درصد پروبیوتیک به جیره جوجه 15/0ایلئوم، افزودن 
   .استفاده شود تیفیموریوم
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  )مقاله کوتاه(هاي خونی شترمرغ  ن در برخی از فراسنجهتغییرات وابسته به س

  
Khodaei Motlagh, M1 & Masoumi R2 

 
  گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزي و منابع طبیعی، دانشگاه اراك، اراك، ایران 1
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  چکیده
درصد روغن آفتابگردان  3هاي چهار ماهه پس از تغذیه  هاي خون در شترمرغ هدف از این مطالعه بررسی فراسنجه

: هاي خـون شـامل   فراسنجه. نگیري انجام شددر آغاز و پایان آزمایش از زیر بال پرندگان خو. در مدت دو ماه بود
کلسـترول، پـروتئین کـل، آلبـومین،     -VLDLکلسترول، -LDLکلسترول، -HDLتري گلسیرید،   کلسترول،

از روز صفر تا . هاي آسپارتات آمینوترانسفراز و آالنین آمینوترانسفراز اندازگیري شد ایمنوگلبولین کل و فعالیت آنزیم
-کسترول و تري- VLDLدر حالی که غلظت). P > 05/0(رول کاهش یافت کلست-HDLآزمایش غلظت  60

. داري تغییر نکردند طور معنیهاي خون به سایر فراسنجه). P > 05/0(داري افزایش یافت  گلیسیرید به طور معنی
و  کلسترول-VLDLها از چهار ماه به شش ماه، میزان  نتیجه این مطالعه نشان داد که با افزایش سن  شترمرغ

   .ها تغییري نکرد تري گلیسیرید افزایش یافت در حالیکه سایر فراسنجه
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