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رضذ ٍ ًوَ  یآلپزاسٍالم بز رٍ یاثزات دارٍ

 ییتخوذاى هَش صحزا یّب کَلیفَل
 3آسادهٌص نی، هز2بىیبیحب ذی، دکتز سع*1ضبدخَاستدکتز هحوذ 

 .شاىیؿْشکشد، ا داًـگاُ ؿْشکشد، ،یداًـکذُ داهپضؿک ،یحیگشٍُ ػلَم تـش اسیداًـ .1

 .شاىیداًـگاُ ؿْشکشد، ؿْشکشد، ا ،یداًـکذُ داهپضؿک ،یگشٍُ فاسهاکَلَط اسیداًـ .2

 .شاىیداًـگاُ ؿْشکشد، ؿْشکشد، ا ،یداهپضؿک داًـکذُ ،یهَختِ داهپضؿکآ داًؾ .3

 12/03/1397  تبریخ پذیزش:  10/12/1396تبریخ دریبفت: 
1

 
 

 

خَد کاستشدّای  ّا اػت. ایي داسٍ تِ دلیل اثشات فاسهاکَلَطیک ٍیظُداسٍی آلپشاصٍالم اص خاًَادُ تٌضٍدیاصپیي هقذهِ:

تخؾ آى اػت. آلپشاصٍالم ػالٍُ تش هغض تش آٍس ٍ آسامخَاب تیـتشیي هصشف ایي داسٍ تِ ػلت خَاف. گًَاگًَی داسد

هغالؼِ  ،ثش اػت. تا تَخِ تِ هصشف تؼیاس صیاد ایي داسٍ تِ خصَف تَػظ صًاىؤّای تذى هسٍی تؼیاسی دیگش اص اًذام

ی یشاتخوذاى هَؽ صح تشسػی اثشات هصشف آلپشاصٍالم تا دٍصّای هختلف تش ػاختاس ّیؼتَهَسفَهتشی حاضش تا ّذف

 .اًدام ؿذ

ػش هَؽ  6ّش گشٍُ گشٍُ ٍ  4دس ی هادُ یػش هَؽ صحشا 24تش سٍی  1394 دس ػال هغالؼِ کاستشدی ایي  :کبر رٍش

صَست دّاًی )گاٍاط(  تِ یلَگشمتش ک گشم یلیه 2سٍص هتَالی تا دٍص  16دس گشٍُ اٍل داسٍی آلپشاصٍالم تِ هذت  .فتاًدام گش

تِ صَست  یلَگشمتش ک گشم یلیه 6ٍ  4سٍص هتَالی تا دٍصّای تِ تشتیة  16داسٍ تِ هذت  خَساًذُ ؿذ. دس گشٍُ دٍم ٍ ػَم

ّای تدشتی، آب  ی گشٍُ چْاسم )گشٍُ ؿاّذ( تِ ّواى هقذاس، صهاى ٍ سٍؽ گشٍُیصحشا ّای دّاًی خَساًذُ ؿذ. هَؽ

عشفِ    یکًالیض ٍاسیاًغ آّای آهاسی  ٍ سٍؽ  Prism 5افضاس آهاسی تا اػتفادُ اص ًشمّا  دادُتدضیِ ٍ تحلیل . دسیافت کشدًذ

(ANOVA )هیضاى. اًدام گشفتp   داس دس ًظش گشفتِ ؿذ. هؼٌی 05/0کوتش اص 
شم تش کیلَگشم گ هیلی 6 ٍ 4 لپشاصٍالمآهغالؼات ّیؼتَهشفَلَطی ًـاى داد کِ اػتفادُ اص دٍصّای تاالی  ّب: یبفتِ

ّای  ّای اتشتیک دس گشٍُ تؼذاد فَلیکَل ّوچٌیي .(p<05/0) گشدیذ ّای تالغ عَس هؼٌاداسی تاػث کاّؾ فَلیکَلِ ت

 (.p<05/0)ُ تَد هؼٌاداسی افضایؾ پیذا کشد عَس تدشتی تِ

ّای تالغ تخوذاى ٍ  داسی ػثة کاّؾ تؼذاد فَلیکَل عَس هؼٌی اػتفادُ اص دٍصّای تاالی آلپشاصٍالم، تِ گیزی: ًتیجِ

گیشی کشد کِ تَاى ًتیدِؿَد. هیتحلیل یافتِ ًؼثت تِ گشٍُ ؿاّذ هیّای داس دس تؼذاد فَلیکَل افضایؾ هؼٌی

 ؿَد.کاّؾ تَاًایی تاسٍسی هی تاػث ،عَالًی هذت احتواالً آلپشاصٍالم تا دٍص تاال ٍ اػتفادُ
 

 ّیؼتَهَسفَهتشی ،ییآلپشاصٍالم، تخوذاى، هَؽ صحشا کلوبت کلیذی:
 

 

                                                 
 پست الکتزًٍیك: ؛038-32324427: تلفي. شاىیؿْشکشد، ا داًـگاُ ؿْشکشد، ،یداًـکذُ داهپضؿک ؛دکتش هحوذ ؿادخَاػت َل هکبتببت:ئًَیسٌذُ هس *
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 هقذهِ
ّای داسٍّای هؤثش تش یکی اص دػتِ ،ّاتٌضٍدیاصپیي

 اضغشاتی ٍ ػیؼتن اػصاب هشکضی ّؼتٌذ. قذست ضذ

ّا تیـتش اػت. ّا اص تاستیتَساتتخـی تٌضٍدیاصپیيآسام

آلپشاصٍالم اػت. ایي  ،ّایکی اص پشکاستشدتشیي تٌضٍدیاصپیي

عَس کلی  آٍسی داسد ٍ تِتخـی ٍ خَاب داسٍ اثشات آسام

 ،کٌذ. اثش دیگش ایي داسٍسفتاس تْاخوی سا کٌتشل هی

ى کٌٌذگی ػضالًی اػت. ایي داسٍ اص ساُ تاال تشد ؿل

داسد. تشک ًاگْاًی  ًیضتـٌدی  تـٌح، قاتلیت ضذ آػتاًِ

 (.1) ؿَدخَاتی ٍ اضغشاب ؿذیذ هی ایي داسٍ هَخة تی

ّا دس تذى اثشات خَد سا اص عشیق اتصال تِ  تٌضٍدیاصپیي

 GABA(. 2) کٌٌذاػوال هی GABAّای  گیشًذُ

ّای ػصثی تذى اػت کِ دس تؼیاسی دٌّذُیکی اص اًتقال

ػصثی ٍ غیشػصثی هحیغی حضَس داسد ٍ دس  ّایاص تافت

ّا ػالٍُ ّای تذى ًقؾ داسد. ایي ًقؾتؼیاسی اص فؼالیت

(. 3) ػصثی اػت دٌّذُتش ًقؾ اصلی آى تِ ػٌَاى اًتقال

ّای دس غذُ GABAّای تا تَخِ تِ ٍخَد گیشًذُ

تشسػی اثش آلپشاصٍالم تش  ،(4) سیض تذى هاًٌذ تخوذاىدسٍى

اص ایي  سػذ.ًظش هی لیکَلی ضشٍسی تِسٍی سؿذ ٍ ًوَ فَ

تشسػی اثشات هصشف آلپشاصٍالم  تا ّذفحاضش  سٍ هغالؼِ

تخوذاى  تا دٍصّای هختلف تش ػاختاس ّیؼتَهَسفَهتشی

 .اًدام ؿذی یهَؽ صحشا
 

 کبر رٍش
ػش  24تش سٍی  1394 دس ػال کاستشدی هغالؼِ ایي

 ػش هَؽ تا 6ّش گشٍُ گشٍُ ٍ  4دس ی هادُ یهَؽ صحشا

. قثل اص ؿشٍع فتگشم اًدام گش 300هیاًگیي ٍصًی حذٍد 

آصهایؾ تِ هٌظَس ػاصگاسی تا ؿشایظ هحیظ خذیذ، 

 C 27-23°هحیغی  ؿشایظ ّفتِ دس 2حیَاًات تِ هذت 

ػاػتِ  12تاسیک  - سٍصی سٍؿٌاییؿثاًِ  ٍ چشخِ

ػی آلپشاصٍالم تْیِ ؿذُ ػی 30ًگْذاسی ؿذًذ. هیضاى 

ٍخاًِ ػداد ٍاتؼتِ تِ داًـکذُ داس دس ؿشکت پَسػیٌا اص

داسٍػاصی داًـگاُ ػلَم پضؿکی اصفْاى خشیذاسی ٍ دس 

 هذت آصهایؾ دس هحیظ خـک ٍ خٌک ًگْذاسی ؿذ.

ی تِ صَست آصاد یّای صحشا دس عی هذت آصهایؾ، هَؽ

 تِ آب ٍ غزای هخصَف خًَذگاى دػتشػی داؿتٌذ.

ی تا اػتفادُ اص یّای صحشا تٌذی، هَؽ قثل اص گشٍُ

گشٍُ قشاس  4 عَس تصادفی دس صٍی دیدیتال ٍصى ٍ تِتشا

 2ی کِ هقذاس یّای صحشاگشٍُ اٍل: هَؽ گشفتٌذ.

گشم تِ اصای ّش کیلَگشم ٍصى تذى داسٍی آلپشاصٍالم  هیلی

گشٍُ  سٍص دسیافت کشدًذ. 16اص ساُ دّاى )گاٍاط( تِ هذت 

گشم تِ اصای ّش هیلی 4ی کِ هقذاس یّای صحشادٍم: هَؽ

ٍصى تذى داسٍی آلپشاصٍالم اص ساُ دّاى تِ هذت کیلَگشم 

ی کِ یّای صحشاگشٍُ ػَم: هَؽ سٍص دسیافت کشدًذ. 16

گشم تِ اصای ّش کیلَگشم ٍصى تذى داسٍی هیلی 6هقذاس 

ٍ  سٍص دسیافت کشدًذ 16آلپشاصٍالم اص ساُ دّاى تِ هذت 

ی ؿاّذ کِ دس ایي هذت یّای صحشاگشٍُ چْاسم: هَؽ

ّای  ؿذُ تِ هَؽ آلپشاصٍالم خَساًذُ هؼادل حدن هحلَل

آب هقغش اص ساُ دّاى دسیافت  ،ی گشٍُ اٍل تا ػَمیصحشا

 کشدًذ.

ّای  ، هَؽ16دس پایاى سٍص  ،گیشی ًوًَِتِ هٌظَس 

ی تا اػتفادُ اص کلشٍفشم ٍ دس ظشف دػیکاتَس یصحشا

ؿذًذ. تا  َّؽ ٍ دس ًْایت تِ سٍؽ اًؼاًی کـتِ تی

ؿکوی آًْا تاص   غ ٍ قیچی، حفشُاػتفادُ اص اػکالپل، پٌ

ّای سحوی،  ّا، سحن، ؿاخ ٍ تؼذ اص کٌاس صدى سٍدُ

ّا ًوایاى ؿذًذ.  تش هاسپیچی ٍ تخوذاى ّای تخن لَلِ

ّا ٍ  خْت اًدام هغالؼات ّیؼتَهَسفَهتشی، تخوذاى

ػشم فیضیَلَطی تِ ظشٍف  ؿؼتـَ تا سحن خاسج ٍ پغ اص

 تافش %15لیي کٌٌذُ فشهاداس حاٍی هحلَل تثثیت ؿواسُ

آلواى( هٌتقل ٍ دس یخچال ًگْذاسی ؿذًذ. تشای  )هِشک،

ػاػت تؼذ هحلَل فشهالیي تا  24 ،ّا تثثیت تْتش تافت

-هحلَل فشهالیي تافش خذیذ خایگضیي گشدیذ. اص ایي اسگاى

گیشی ؿٌاػی، هقغغ ّا پغ اص اًدام ػولیات هؼوَل تافت

صیي آهیضی تِ سٍؽ هؼوَل ّواتَکؼیلیي ٍ ائٍَ سًگ

ّا تا هیکشٍػکَج ًَسی هَسد اًدام ؿذ ٍ دس ًْایت ًوًَِ

اسصیاتی قشاس گشفتٌذ. اص ّش تخوذاى پغ اص کاسّای 

 6ّای عَلی ٍػغی تِ ضخاهت  تشؽ ،ػاصی هادُآ

تـاتِ  ،ػلت اًتخاب چٌیي سٍؿی. هیکشٍى تْیِ ؿذ

هیذاى هیکشٍػکَپی ٍ اهکاى قضاٍت ًؼثی تش سٍی ّش 

ّا ٍ  صَست تشسػی اًَاع فَلیکَل هغالؼِ تِ تخوذاى تَد.

ّای تدشتی  ؿواسؽ فَلیکَلی دس ّش تشؽ تافتی اص گشٍُ

اص ّا اتتذا  تشای ؿواسؽ فَلیکَل .اًدام ؿذٍ کٌتشل 

هتشی  ّای ػشیالی تْیِ ٍ تا سٍؽ هَسفَ ّا تشؽ تخوذاى

تا تَخِ تِ  ٍلی ّا هحاػثِ گشدیذ. تؼذاد کل فَلیکَل
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سًٍذ سؿذ فَلیکَلی  اّذاف هغالؼِ کِ تشسػی تغییشات

هقغغ اًتخاب  4اص ّش تخوذاى تِ صَست تصادفی  ،تَد

صهایؾ آّای هَسد  کِ ایي اًتخاب تشای ّوِ گشٍُؿذ 

پیچ اص سیکؼاى تَد، ػپغ ؿواسؽ فَلیکَلی تِ صَست ها

ّای ػاػت تِ ػوت  ای اص کَستکغ دس خْت ػقشتِ ًقغِ

ع ّا تِ تفکیک اًَا ؿواسؽ فَلیکَل. هذآهذٍال تِ ػول 

ّای اٍلیِ، ثاًَیِ، تالغ، اتشتیک ٍ خؼن صسد  فَلیکَل

 صَست گشفت.

افضاس  تا اػتفادُ اص ًشم ّا پغ اص گشدآٍسی دادُ

 اًالیض ٍاسیاًغّای آهاسی  ٍ سٍؽ  Prism 5آهاسی

 ( هَسد تدضیِ ٍ تحلیل آهاسی قشاسANOVAعشفِ )  یک

گشفتِ  داس دس ًظش هؼٌی 05/0کوتش اص   pهیضاىگشفتٌذ. 

 ؿذ.
 

 ّب یبفتِ
گشٍُ  ٍ ثاًَیِ ّای اٍلیِحاضش تؼذاد فَلیکَل هغالؼِدس 

آلپشاصٍالم تفاٍت  کٌٌذُؿاّذ ٍ گشٍّای هختلف دسیافت

(، دس حالی کِ p>05/0) هؼٌاداسی تا یکذیگش ًذاؿتٌذ

کیلَگشم  شگشم تهیلی 6ٍ  4هصشف آلپشاصٍالم تا دٍصّای 

تخوذاى  ّای تالغتاػث کاّؾ هؼٌاداس تؼذاد فَلیکَل

(. p<05/0ی دس هقایؼِ تا گشٍُ ؿاّذ ؿذ )یهَؽ صحشا

 6ٍ  4دٍصّای  آلپشاصٍالم تا کٌٌذُتیي دٍ گشٍُ دسیافت

دس تؼذاد  کیلَگشم تفاٍت هؼٌاداسی شگشم تهیلی

(. ّوچٌیي p>05/0) ًـذ ّای تالغ هـاّذُ فَلیکَل

ػثة  کیلَگشم شگشم تهیلی 2هصشف آلپشاصٍالم تا دٍص 

ًؼثت تِ گشٍُ  ّا ی اص ًظش تؼذاد فَلیکَلهؼٌاداستفاٍت 

 .(1 ؿکل ،1 خذٍل( )p >05/0) ؿاّذ ًـذ
 

ّبی هختلف ضذُ در گزٍُ گیزی هیبًگیي ٍ خطبی هعیبر پبراهتزّبی اًذاسُ -1 جذٍل  

 ّا گشٍُ

 هتغیش
 ؿاّذ

 آلپشاصٍالم

 (یلَگشمتش ک گشم یلیه 2)

 آلپشاصٍالم

 (یلَگشمتش ک گشم یلیه 4)

 آلپشاصٍالم

 (یلَگشمتش ک گشم یلیه 6)

 600/3±6000/0 250/5±8539/0 200/6±393/1 00/4±095/1 تؼذاد فَلیکَل اٍلیِ

 200/2±5831/0 600/2±6782/0 250/3±315/1 600/2±2449/0 تؼذاد فَلیکَل ثاًَیِ

 400/2a 4787/0±250/2a 4000/0±4000/0 2449/0±4000/0±2449/0 تؼذاد فَلیکَل تالغ

 6000/2a 8539/0±70/5a 5099/0±400/7a 6000/0±400/7±4000/0 یافتِ تؼذاد فَلیکَل تحلیل

 6000/0±2449/0 *6000/0±4000/0 750/1±4787/0 2000/0±2000/0 تؼذاد خؼن صسد

aدس ّش سدیف اختالف تا گشٍُ ؿاّذ هؼٌی :( 05/0داس اػت>p). 

 
 

 
 گزم بز کیلَگزم هیلی 2ّبی گزٍُ تجزبی  ًوبیص فَلیکَل -1ضکل 

 x111ی یًوب بشرگ H&Eهیشی آ رًگ .(CL) جسن سرد (،AF) فَلیکَل تحلیل یبفتِ (،F) فَلیکَل
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-ّای دسیافتسفتِ دس گشٍُ  ّای تحلیل تؼذاد فَلیکَل

افضایؾ هؼٌاداسی کٌٌذُ آلپشاصٍالم ًؼثت تِ گشٍُ ؿاّذ 

ٍ  4ّای تدشتی تا دٍصّای تیي گشٍُ .(p<05/0داؿت )

ٍخَد  هؼٌاداسی هاسیآکیلَگشم تفاٍت  شگشم تهیلی 6

 .(2 )ؿکل (p>05/0ًذاؿت )
 

 

 
 گزم بز کیلَگزم هیلی 4ّبی گزٍُ تجزبی  ًوبیص فَلیکَل -2ضکل 

 x111ی یًوب بشرگ H&Eهیشی آ رًگ(. CL) جسن سرد (،AF) فَلیکَل تحلیل یبفتِ (،F) فَلیکَل
 

کٌٌذُ گشٍُ دسیافت یافتِ ّای تحلیلتؼذاد فَلیکَل

عَس هؼٌاداسی  کیلَگشم تِ شگشم تهیلی 2آلپشاصٍالم تا دٍص 

ّای تدشتی تا گشٍُ ّای هـاتِ دسکوتش اص تؼذاد فَلیکَل

 کیلَگشم تَد شگشم تهیلی 6ٍ  4 دٍصّای

(05/0>p( )1 خذٍل.) 

آلپشاصٍالم تا  کٌٌذُ  دسیافت تؼذاد خؼن صسدّا دس گشٍُ

کیلَگشم ًؼثت تِ گشٍُ ؿاّذ افضایؾ   شگشم تهیلی 2دٍص 

 .(3 )ؿکل (p<05/0هؼٌاداسی داؿت )
 

 
 

 
 گزم بز کیلَگزم هیلی 6ّبی گزٍُ تجزبی  ًوبیص فَلیکَل -3ضکل 

 x111ی یًوب بشرگ H&Eهیشی آ رًگ (.AF) ّبی تحلیل یبفتِ فَلیکَل
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آلپشاصٍالم تا  کٌٌذُّای دسیافتدس حالی کِ تیي گشٍُ

اص کیلَگشم تا گشٍُ ؿاّذ  شگشم تهیلی 6ٍ  4دٍصّای 

( p >05/0تفاٍت هؼٌاداسی هـاّذُ ًـذ )هاسی آ ًظش

 .(4 )ؿکل (1 خذٍل)
 

 
 ّبی گزٍُ ضبّذ  ًوبیص فَلیکَل -4ضکل

 H&Eهیشی آ رًگ (.CL) جسن سرد (،GF) (، فَلیکَل گزافAFفَلیکَل تحلیل یبفتِ ) (،SF(، فَلیکَل ثبًَیِ )F) فَلیکَل

 x111ی یًوب بشرگ
 

 بحث

اص خولِ داسٍّای  ،ّا تِ خصَف آلپشاصٍالمتٌضٍدیاصپیي

(. ایي داسٍّا 5) تؼیاس پشکاستشد دس ػشاػش خْاى ّؼتٌذ

آٍسی، تخـی، خَابتیـتش تِ ػلت خَاف آسام

اگشچِ  .ؿًَذتَدى تدَیض هی ضذاضغشاب ٍ ضذتـٌح

اػت  رکش ؿذُ ًْاّای دیگشی ًیض تشای آهَاسد اػتفادُ

ّا دس تذى اثشات خَد سا اص عشیق اتصال (. تٌضٍدیاصپیي6)

 GABA(. 2) کٌٌذ اػوال هی GABAّای تِ گیشًذُ

ّای ػصثی تذى اػت کِ دس تؼیاسی دٌّذُیکی اص اًتقال

ّای ػصثی ٍ غیشػصثی هحیغی حضَس داسد ٍ دس اص تافت

ّا ػالٍُ ّای تذى ًقؾ داسد. ایي ًقؾیاسی اص فؼالیتتؼ

(. 3) ػصثی اػت دٌّذُػٌَاى اًتقالتِ ،تش ًقؾ اصلی آى

دس  GABA ٍخَد گیشًذُ (1982اسدٍ ٍ ّوکاس )

ی تا تؼذاد تؼیاس کوتشی ًؼثت تِ یتخوذاى هَؽ صحشا

تؼذاد آى دس هغض سا اثثات ًوَدًذ ٍ احتوال ًقؾ داؿتي 

دس ػولکشد تخوذاى سا هغشح  GABA دٌّذُاًتقال

 دٌّذُاثش تدَیض اًتقال (1985اسدٍ ٍ ّوکاس )(. 7کشدًذ )

تش تشؿح  GABAػصثی 

ّای تخوذاًی ٍ خشیاى خَى تخوذاى سا تشسػی  َّسهَى

ًوَدًذ، ًتیدِ افضایؾ خشیاى خَى، کاّؾ تشؿح 

ؿذُ  پشٍطػتشٍى ٍ افضایؾ تشؿح اػتشٍطى دس گشٍُ تیواس

تا تَخِ تِ  (1984)ٍ ّوکاس یًَذا (. 8تَد ) GABAتا 

سیض تذى اص ّای دسٍىدس غذُ GABAّای ٍخَد گیشًذُ

خولِ دس ّیپَتاالهَع، ّیپَفیض، پاًکشاع، تخوذاى ٍ 

هاًٌذ  GABAثیش داسٍّای هحشک أتش ت ،غیشُ

(. َّسهَى پشٍطػتشٍى دس 4)ًذ کیذ ًوَدأّا تتٌضٍدیاصپیي

ؿَد.  تثذیل هی 3a,5a-THPهغض تِ ساحتی تِ تشکیة 

3a,5a-THP کٌذتخؾ ػول هیدس هغض هاًٌذ یک آسام 

 دٌّذُتخـی تا افضایؾ ػولکشد اًتقال(، ایي ػول آسام9)

. ػالئن ػٌذسم (10گیشد )اًدام هی GABAػصثی 

پیؾ اص قاػذگی هاًٌذ اضغشاب احتواالً تا کاّؾ ؿذیذ 

 3a,5a-THPپشٍطػتشٍى دس گشدؽ ٍ دس ًتیدِ کاّؾ 

ّا هاًٌذ س استثاط اػت. قغغ ًاگْاًی هصشف تٌضٍدیاصپیيد

تَاًذ ػالئوی هـاتِ ػٌذسم پیؾ اص  آلپشاصٍالم ًیض هی

ثش تَدى ؤایي هـاتْت ػثة ه (.11) قاػذگی ایداد کٌذ

آلپشاصٍالم دس دسهاى ػالئن ػٌذسم پیؾ اص قاػذگی دس 
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ؿَد، دس صَستی کِ تدَیض پشٍطػتشٍى دس ایي صًاى هی

 (.12) تیدِ اػتً یصهاى ت

ّا سا تش اثش تٌضٍدیاصپیي( 1984)ٍ ّوکاساى دًشػتیي 

ّای تذى صًاى هثتال تِ ّیشػَتیؼن تشسػی َّسهَى

)گلَتَلیي اتصالی تِ  SHBGآًْا  هغالؼِکشدًذ. دس 

دس تذى ایي صًاى  یعَس هؼٌاداس ّای خٌؼی( تَِّسهَى

تغییش هؼٌاداسی دس هیضاى  هدوَعافضایؾ یافت، ٍلی دس 

(. تک 13) ّای خٌؼی ایي صًاى هـاّذُ ًـذَّسهَى

 آثاس تشاتَطًیک آلپشاصٍالم سا تش (2011)صاسع ٍ ّوکاساى 

خٌیي هَؽ صحشایی دس دٍساى اسگاًَطًض تشسػی کشدًذ، 

ظاّشی، چـن  ًاٌّداسیًتیدِ ایي پظٍّؾ تشٍص 

ّای ّای گشٍُعثیؼی ٍ ؿکاف کام ٍ لة دس خٌیي غیش

تحقیقات گؼتشدُ دس هَسد داسٍّای . (14) تیواس تَد

تَاًذ هاًغ تشٍص ػَاسض خاًثی  ػاسضِ هی پشهصشف ٍ کن

خاًَادُ ، ییّای داسٍ یکی اص ایي گشٍُ .ًْا ؿَدآ

 خْت القای خَاب، کِ ػوَهاً تاؿذ ّا هی تٌضٍدیاصپیي

اػپاػن ٍ القای   ضذ تـٌح،  ضذ اضغشاب،  اثشات ضذ

غ اص هصشف تِ لپشاصٍالم پآ سٍد. تیَْؿی تِ کاس هی

سا تیي  ییثش غلظت پالػواکا ٍ حذ ؿَد ػشػت خزب هی

ٌذ. دس ایي هغالؼِ تدَیض ک ػاػت ایداد هی 2-1

گشم تش کیلَگشم(  هیلی 6ٍ  4دٍصّای تاال ) آلپشاصٍالم دس

ّای ػثة تشٍص تغییشاتی دس الگَی سؿذ فَلیکَل

صَست کِ هیضاى  تِ ایي ؛ی گشدیذیتخوذاًی هَؽ صحشا

یکَل ثاًَیِ اص اٍلیِ ٍ تِ دًثال آى هیضاى تثذیل تَلیذ فَل

هحؼَػی  َسفَلیکَل گشاف اص فَلیکَل ثاًَیِ تِ ع

ّای تالغ کاّؾ یافت، دس هقاتل کاّؾ تؼذاد فَلیکَل

هحؼَػی افضایؾ  َسع ّای تحلیل سفتِ تِتؼذاد فَلیکَل

ّای ساًذهاى تاسٍسی دس هَؽ هدوَعپیذا کشد ٍ دس 

گیشی آلپشاصٍالم کاّؾ چـنی تیواس ؿذُ تا یصحشا

داؿت کِ الثتِ ایي تغییشات ٍاتؼتِ تِ دٍص تَدُ ٍ تا 

 دٌّذ. ایي اثشات تیـتش خَد سا ًـاى هی ،افضایؾ دٍص

هشحلِ اٍل اص تشسػی اثشات  هغالؼِ حاضشتذیْی اػت کِ 

ّای تخوذاى اػت  لپشاصٍالم تش سٍی سؿذ ٍ ًوَ فَلیکَلآ

تاسٍسی حیَاًات  ،ٍسدى ًتیدِ قغؼیآدػت  ٍ تشای تِ

صهایؾ ٍ تشسػی تاصدُ تَلیذ هثل تخوذاى دس آهَسد 

اػت.  لپشاصٍالم ًیاصآی تیواس ؿذُ تا یّای صحشا هَؽ

اثشات داسٍی  تِ تشسػیتشای اٍلیي تاس  هغالؼِ حاضش

 پشداختّای تخوذاى  لپشاصٍالم دس سًٍذ سٍؿذ فَلیکَلآ

ُ دس ٍیظ لپشاصٍالم تِآتا هصشف سٍ تِ افضایؾ داسٍی  کِ

ای دس هغالؼات ػایش ّوکاساى  ػٌَاى پایِ تَاًذ تِ هی صًاى،

یي اثشات ضذ تَلیذ هثلی ٍ ّوچٌیي اثشات یدس تث

تذیْی اػت  تشاتَطًی ایي داسٍ هَسد اػتفادُ قشاس گیشد.

تش دس هَسد اثشات داسٍی  کِ تشای تیاى ًتایح کاهل

 فاتاؿذ کِ خضٍ اّذ ًیاص تِ اداهِ هغالؼات هی ،لپشاصٍالمآ

 .هغالؼِ تَدایي 
 

 گیزی  ًتیجِ
داسی  عَس هؼٌی اػتفادُ اص دٍصّای تاالی آلپشاصٍالم، تِ

ّای تالغ تخوذاى ٍ افضایؾ  ػثة کاّؾ تؼذاد فَلیکَل

ّای تحلیل یافتِ ًؼثت تِ داس دس تؼذاد فَلیکَل هؼٌی

گیشی کشد کِ تَاى ًتیدِؿَد. هیگشٍُ ؿاّذ هی

 ،عَالًی هذت تاال ٍ اػتفادُاحتواالً آلپشاصٍالم تا دٍص 

 ؿَد.کاّؾ تَاًایی تاسٍسی هی تاػث
 

 تطکز ٍ قذرداًی
پظٍّـی داًـگاُ هحتشم  هؼاًٍت ٍػیلِ اص ّوکاسی تذیي

ّای ایي هغالؼِ تـکش ٍ  هیي ّضیٌِأؿْشکشد تشای ت

 .گشدد قذسداًی هی
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