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 يهاي مختلف بر عملكرد، اجسابررسي مكمل كردن جيره با منگنس مازاد در فرم

  یافتهپرورش  يگوشت يها متابوليتهاي خوني جوجه يو برخ يالشه، هماتولوش

تابستان یيدما یطدر شرا

چكيذُ       
قطعِ خَخِ گَضتي ًر سَیِ  192در ایي تحقيق براي بررسي  اثر فرهْاي هختلف هٌگٌس بر عولكرد، ّواتَلَشي ٍ برخي هتابَليتْاي خًَي  از 

خيرُ کٌترل  ( 1ضاهل: تيوارتيوارّاي هختلف آزهایطي رٍزگي استفادُ ضذ.  49تا  10در رٍزّاي  تصادفيدر قالب طرح کاهالً  308راس 

هيلي  100( خيرُ کٌترل ّوراُ با 3هيلي گرم در کيلَگرم هكول هعذًي هٌگٌس  تيوار 100خيرُ کٌترل ّوراُ با  (2، تيواربذٍى هكول هٌگٌس

هيلي گرم در کيلَگرم  50هيلي گرم در کيلَگرم هكول هعذًي هٌگٌس ٍ  50خيرُ کٌترل ّوراُ با  (4تيوارگرم در کيلَگرم هكول آلي هٌگٌس، 

تا  10دهاي هحيط در دٍرُ   بَد. 308خَخِ گَضتي ًر سَیِ راس  12تكرار ٍ در ّر تكرار  4ّر تيوار آزهایطي ضاهل  .هكول آلي هٌگٌس بَدًذ

 درصذ بَد. 45درخِ ساًتيگراد ٍ رطَبت  30دهاي هحيط در ضرایط پرٍرش تابستاًي با هياًگيي دها تابعي از  16الي  9رٍز بيي ساعات   49

داري از سایر تيوارّاي آزهایطي هعذًي( بِ طَر هعٌي -ٍزى بذى در پایاى آزهایص در تيوارّاي حاٍي هٌگٌس آلي )تيوار آلي ٍ هخلَط آلي

هٌگٌس آلي ٍ تيوار ضاّذ  بِ ترتيب هربَط بِ تيواربازدُ خَراک (. بذتریي ٍ بْتریي >05/0Pضاهل تيوار ضاّذ ٍ هٌگٌس هعذًي باالتر بَد )

(. <05/0P)داري بيي تيوارّاي آزهایطي ٍخَد ًذاضت . در هَرد درصذ الضِ، سيٌِ، کعب راى، گردى ٍ پطت تفاٍت هعٌي(>05/0P)بَد

ّاي کبذي در (. سطح آًسین<05/0P)داري ًذاضتٌذ سفيذ خَى اثر هعٌي ّايّاي قرهس ٍ گلبَلتيوارّاي آزهایطي هختلف بر تعذاد گلبَل

ّایي هثل (. در هَرد صفات هرتبط با استخَاى ًيس فراسٌدِ>05/0Pتيوار حاٍي هٌگٌس آلي ًسبت بِ سایر تيوارّا کاّص هعٌي داري داضت )

تيوارّاي آزهایطي اختالف هعٌي داري ٍخَد داضت ٍ در اغلب ٍزى کل، طَل کل پا، خاکستر استخَاى ضاًک ٍ هٌگٌس هَخَد در آى بيي 

تریي هقذار را داضت. بر اساس ًتایح حاصل از ایي تحقيق، در ضرایط پرٍرش دهایي تابستاى هكول کردى خيرُ ایي صفات تيوار کٌترل پائيي

تَليذي ٍ عولكردي داضتِ باضذ.ّاي تَاًذ تاثير هثبتي بر بسياري از فراسٌدِپي پي ام هٌگٌس آلي هازاد هي 100با 

126~111ظ: ظ

2ٍ اهير حسيي خلت آبادي فراّاًي 3، حسيٌعلي قاسوي*(ًَيؼٌذُ هؼئَل)2ایواى حاج خذادادي ،1هحوذرضا بٌاکار هقذم

داًـدَي وبسؿٌبػي اسؿذ گشٍُ ػلَم داهي داًـىذُ وـبٍسصي ٍ هٌبثغ عجيؼي داًـگبُ اسان -1

گشٍُ ػلَم داهي داًـىذُ وـبٍسصي ٍ هٌبثغ عجيؼي داًـگبُ اسان اػتبديبس -2

اسان ـگبُداً عجيؼي هٌبثغ ٍ وـبٍسصي داًـىذُ داهي ػلَم گشٍُ داًـيبس -3

1397هشداد  : يشؽپز يختبس       1397تيش  : يبفتدس يختبس                

09183680899 توبع ًَيؼٌذُ هؼئَل: ؿوبسُ

            Email: Iman.hajkhodadadi@gmail.com 

ػولىشد، هتبثَليت خًَي، هٌجغ هٌگٌض، ؿشايظ پشٍسؽ تبثؼتبى ي،خَخِ گَؿت: يذيکل ّايٍاشُ

10.22092/asj.2018.122408.1729   :(DOI ) شناسه ديجيتال  



 

  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 هقذهِ     

ػبل اخيش توبيل هشدم ػشاػش خْبى ثِ هلشف تَليذات  50عي 

هشؽ( افضايؾ يبفتِ اػت. يىي اص اّذاف عيَس )گَؿت ٍ تخن

ّبيي ثب هيضاى سؿذ ثيـتش ثب حفظ ويفيت كٌؼت عيَس اًتخبة گًَِ

(. دس ّش ػيؼتن كٌؼت Smith, 1995گَؿت تَليذي اػت )

اّويت صيبدي دس دس اػتشع گشهبيي پشٍسؽ عيَس،  تمَيت پشًذُ 

اي اػيذّبي آهيٌِ، ثمب ٍ سؿذ پشًذُ داسد. اص ديذگبُ تغزيِ

ّب ٍ وَفبوتَسّب ّب، هَاد هؼذًي، آًضين ّب، ٍيتبهييوشثَّيذسات

ثشاي حوبيت اص سؿذ ٍ فبوتَسّبي ايوٌي پشًذُ  هَثشًذ 

(Klasing 2007،2009 Kogut and Klasing,) ًهؼوَال  .

ثِ دٍ ؿىل هؼذًي ٍ آلي  ّبي گَؿتي هَاد هؼذًي  دس خَخِ

ؿًَذ، دس فشم هؼذًي اص اؿىبل اوؼيذ،  )ويالت ؿذُ( اػتفبدُ هي

ػَلفبت ٍ وشثٌبت ثؼيبسي اص ػٌبكش ثشاي تبهيي ًيبص اػتفبدُ هي 

آهيٌِ، پپتيذّب  ؿَد دس حبلي وِ دس فشم آلي، ػٌبكش هؼذًي ثب اػيذ

اًذ. دس  ّب ثبًذ ؿذُ ٍ تـىيل ويالت دادٍُ يب حتي پشٍتئيي

ّبي گَؿتي ثبصدُ التلبدي گلِ ّوجؼتگي ثباليي ثب  خَخِ

گلِ   فبوتَسّبيي هبًٌذ سؿذ، ثْجَد ضشيت تجذيل غزايي ٍ ػالهت

داسد، لزا ثبيؼتي ثِ ًمؾ حيبتي هَاد هؼذًي دس فشآيٌذّبي 

Fakler et al., ( هتبثَليىي ثذى، ػالهت تَخِ ٍيظُ داؿت

هٌگٌض يىي اص ػٌبكش ضشٍسي ٍ هْن دس تغزيِ هَخَدات  .(2002

ّب هثل اوؼيذٍسدٍوتبصّب، صًذُ اػت وِ دس ثؼيبسي اص آًضين

وَآًضيوي ٍ دس اػتخَاى ٍ تشاًؼفشاصّب ٍ ػٌتتبصّب داساي ًمؾ 

 ,.Keen et al)ّبي ديگش داساي ًمؾ ػبختبسي اػتاًذام
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A total number of 192 one-day-old male broiler chicks (Ross 308) were used between days 10-49 of rearing period to 

investigate the effect of different form of Manganese Supplementation in the corn-soybean meal based diet on 

performance, carcass traits, hematology, blood biochemistry and intestine histology of Broilers Reared under Summer 

Temperature Conditions. This experiment was conducted in a completely randomized design with 4 treatment and 4 

replicates (12 birds) in each treatment. Treatments consisted of control group and three form of manganese 

supplementation (mineral, Organic and mix of mineral (50%) and organic (50%) form). The results showed that the 

addition of 100 ppm organic Mn in compared to control or mineral Mn groups increased body weight at 42d and 49-d. 

Feed efficiency was improved with organic Mn supplementation in compared to control group. However, all carcass traits 

were not affected by dietary Mn supplementation. The effect of different form of Mn supplementation on number of 

erythrocyte and leukocyte were not significant (P>0.05). 100 ppm organic Mn supplementation had significantly effect on 

heterophil ratio and the heterophil to lymphocyte ratio (as stress index) and ALT and AST enzymes (P>0.05). Moreover, 

the shank and leg traits especially shank ash and Mn was significantly increased when organic form of Mn supplemented 

to control diet during summer condition. According to the results of current study, the addition of 100 ppm organic form to 

basal level could improve performance traits such as FCR, BW and had beneficial effect on bone traits in male Broilers 

Reared under Summer Temperature Conditions.  

Key words: Broiler, Blood parameters, Performance, Manganese source, Summer Temperature Conditions. 
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ي  دهبي هحيغي ثبال يه ًگشاًي ثضسي دس ّوِ(. 2000 ;1999

ثبؿذ. هلشف خَسان، ٍصى ثذى، تلفبت ٍ  اًَاع پشٍسؽ عيَس هي

عَس هٌفي، تَػظ  ّبي هْن هثل التلبد تَليذ ثِ ديگش ٍيظگي

گيشد. اص دػت دادى حشاست  ثيش لشاس هياػتشع گشهبيي تحت تب

ّبي ػشق  ّب ٍ فمذاى غذُ ي ٍخَد چشثي ٍاػغِ  ثذى دس عيَس ثِ

هحذٍد اػت. ٌّگبهي وِ دهب ٍ سعَثت ًؼجي اص ػغح آػبيؾ 

عَس هَثشي  اؽ سا ثشاي ايٌىِ ثِ پشًذُ ثبالتش سٍد، پشًذُ تَاًبيي

ثِ  دّذ وِ ايي اهش هٌدش حشاست ثذى سا دفغ وٌذ، اصدػت هي

ؿَد وِ ثب تغييش دس ٍضؼيت َّسهَى ٍ  تغييشات فيضيَلَطيىي هي

هٌظَس وبّؾ حشاست ًبؿي اص  وبّؾ دس هلشف خَسان ثِ

چٌيي دفغ هَاد  هلشف خَسان ّوشاُ اػت. اػتشع گشهبيي ّن

هؼذًي )اص لجيل آّي، سٍي، هٌگٌض ٍ وشٍم( سا افضايؾ ٍ غلظت 

س ػشم ٍ وجذ سا وبّؾ ( دA ،  ٍEّبي C ّب )ًظيش ٍيتبهيي ٍيتبهيي

(. Smith et al, 1995; Sands et al, 1999دّذ) هي

ّب دس ؿشايظ اػتشع  ّب اص ثبفت ػالٍُ دفغ هَاد هؼذًي ٍ ٍيتبهيي ثِ

يبثذ. ثٌبثشايي اػتشع گشهبيي هوىي اػت ووجَد  افضايؾ هي

ّب ٍ هَاد هؼذًي سا تـذيذ ًوَدُ يب هوىي اػت  اي ٍيتبهيي حبؿيِ

ّب ؿَد. هٌگٌض ثِ  ًيبص ثِ هَاد هؼذًي ٍ ٍيتبهيي هٌدش ثِ افضايؾ

ّبي هختلف يىي اص ثْتشيي هَاد هغزي اػت وِ ًِ تٌْب  فشم

اي ثشد ثلىِ خضء هَاد تغزيِ همبٍهت پشًذُ سا دس ثشاثش گشهب ثبال هي

Sands et al, (ضشٍسي اػت وِ ثذى عيَس ثِ آى ًيبص داسد

يه اتن فلض  ّبي تشويجبت آلي هٌگٌض حبٍي (. ووپلىغ1999

ّبي آهيٌِ(  ّب، اػيذ هشوضي ّوشاُ ثب ليگبًذ )ثِ ػٌَاى هثبل: پشٍتئيي

ّؼتٌذ. اؿىبل آلي ػٌبكش ثش سٍي ػولىشد، ػَخت ٍ ػبص ٍ 

ٍضؼيت ػالهت پشًذُ ٍ ّوچٌيي صيؼت فشاّوي ػٌبكش اثشات 

Swinkles et al., 1994( ثب تَخِ ثِ هثجت داسًذ .)

اي، ٍ تَليذ حيَاًبت هضسػِ ّبي اخيش دس افضايؾ سؿذ پيـشفت

هيضاى ًيبص ثِ هَاد هؼذًي ٍ ثغَس خبف ػٌلش هٌگٌض ًيض افضايؾ 

تَاًذ  سٍ، افضٍدى هٌگٌض ثِ خَسان حيَاًبت هياص ايي ،يبفتِ اػت

ثِ تأهيي ايي ػٌلش ووه ؿبيبًي ًوبيذ. اوؼيذ هٌگٌض يىي اص 

تشيي تشويجبتي اػت وِ ثِ عَس گؼتشدُ دس كٌؼت خَسان  سايح

 گيشد تب احتيبخبت سا هشتفغ ػبصد. دام ٍ عيَس هَسد اػتفبدُ لشاس هي

اي ًيبص ثِ ًـبى دادُ ؿذُ وِ عيَس ًؼجت ثِ ػبيش حيَاًبت هضسػِ

-همبديش ثبالتشي اص هٌگٌض دس خَسان داسًذ ٍ تأهيي ايي ًيبص ثب فشم

ّبي هؼذًي ثؼلت دػتشػي پبئيي ٍ دفغ ثبال دس فضَالت، اػتفبدُ اص 

 ,Berta et al) لي دس ايي پشًذُ سا ضشٍسي هي وٌذفشهْبي آ

لزا ايي هَضَع ٍ ًيبص ثبالتش دس ؿشايظ خبف هثل  (.2004

ّب، ضشٍست اًدبم تحميك ٍ ثشسػي اػتشع گشهبيي دس پشًذُ

ّبي هختلف هٌگٌض دس خيشُ سا  ثش ػولىشد ٍ ػبيش هىول وشدى فشم

ضشٍسي ًـبى ّبي تَليذي دس ؿشايظ پشٍسؽ تبثؼتبى سا فشاػٌدِ

 دّذ.هي

 

 ّا هَاد ٍ رٍش   

لغؼِ خَخِ ًش يىشٍصُ ساع  192ثشاي اًدبم ايي آصهبيؾ اص 

 ٍسٍد ثِ ػبلي ّب دس سٍص  ( اػتفبدُ ؿذ. هيبًگيي ٍصًي خَخ308ِ)

 10تب  1ّب پغ اص ٍسٍد ثِ ػبلي دس هذت  خَخِگشم ثَد.  ±147/5

 10( تغزيِ ؿذًذ. دس 1سٍصگي اص خيشُ آغبصيي اػتبًذاسد )خذٍل 

 4تيوبس ٍ 4سٍصگي خَخِ ّب ٍصى ؿذًذ ٍ ثش اػبع ٍصى هـبثِ دس 

 39ّب دس عَل  خَخِخَخِ دس ّش تىشاس لشاس گشفتٌذ.  12تىشاس ٍ 

بفتٌذ. ثغَسيىِ ثبلي هبًذُ دس ؿشايظ دهبيي تبثؼتبى پشٍسؽ ي سٍص

، تبثؼي اص 16الي  9سٍصگي ثيي ػبػبت  49تب  10دهب دس دٍسُ  

دسخِ  30دهبي هحيظ دس ؿشايظ پشٍسؽ تبثؼتبًي ثب هيبًگيي دهبي 

دسكذ ثَد ) ,Sands and smith 45ػبًتيگشاد ٍ سعَثت 

(. دس عَل ػبيش ػبػبت ثبلي هبًذُ دهب وبّؾ يبفتِ ٍ دس 1999

بلَي پشٍسؿي تأهيي گشديذ)(. دس توبم ػٌيي هختلف ثش اػبع وبت

ّب ثِ آة ٍ خَسان دػتشػي آصاد داؿتٌذ. هذت آصهبيؾ پشًذُ

ػبػت خبهَؿي ثَد.  2ػبػت سٍؿٌبيي ٍ  22ثشًبهِ ًَسي ثلَست 

دس هَسد ًَس ٍ تَْيِ ؿشايظ اػتبًذاسد وبتبلَي پشٍسؿي سػبيت 

 ؿذ.  ٍاوؼيٌبػيَى ثش اػبع ثشًبهِ تَكيِ ؿذُ داهپضؿىي ثشاي

 (1 ؿبهل: تيوبستيوبسّبي هختلف آصهبيـي هٌغمِ اًدبم گشديذ. 

 100خيشُ وٌتشل ّوشاُ ثب   (2، تيوبس خيشُ وٌتشل ثذٍى هىول هٌگٌض 

خيشُ وٌتشل ( 3ستيوب هىول هؼذًي هٌگٌض هيلي گشم دس ويلَگشم 

  (4، تيوبسهىول آلي هٌگٌضهيلي گشم دس ويلَگشم  100ّوشاُ ثب 

هىول هؼذًي هيلي گشم دس ويلَگشم  50خيشُ وٌتشل ّوشاُ ثب 
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  ثَدًذ. خيشُهىول آلي هٌگٌض هيلي گشم دس ويلَگشم  50ٍ هٌگٌض 

احتيبخبت اسائِ ؿذُ دسساٌّوبي پبيِ تيوبسّبي آصهبيؾ ثش اػبع 

تٌظين  UFFDAثب ووه ًشم افضاس  308ػَيِ ساع  پشٍسؽ

اص ًظش ّبي آصهبيـي    توبهي خيشُ .(Aviagen, 2014)گشديذ

هغزي يىؼبى ثَدًذ، همذاس هحبػجِ ي، پشٍتئيي ٍ ػبيش هَاداًشط

ٍ  1سؿذ، پبيبًي ّبي وٌتشل دس دٍسُ ؿذُ هٌگٌض هَخَد دس خيشُ

پي پي ام ثَد وِ ايي همبديش  دس آصهبيـگبُ آًبليض  100 ،2پبيبًي 

(. 1پي پي ام ثَد.  )خذٍل  0/94ٍ  7/92، 8/96ؿذُ ٍ  ثِ تشتيت 

دس ايي آصهبيؾ اص هىول هٌگٌض ثِ فشم هؼذًي ) اوؼيذ هٌگٌض 

MnO ؿشوت دسكذ ٍصًي هٌگٌض دس ػبختبس خَد  77 ثب هيضاى

)فشم ثبًذ ثب اػيذّبي ٌگٌض گيَاى ؿيوي، تْشاى، ايشاى( ٍ فشم آلي ه

( ZINPRO دسكذ ٍصًي هٌگٌض اص ؿشوت 7آهيٌِ ٍ حبٍي 

اػتفبدُ گشديذ. همذاس خبلق هٌگٌض هَخَد دس ّش دٍ هىول ثشاي 

وِ اص تأهيي هٌگٌض  هَسد ًظش دس خيشُ هذًظش لشاس گشفت، عَسي

پي پي ام هٌگٌض هبصاد ثش همذاس پبيِ دس خيشُ  100ّش هىول تب همذاس 

ل اػتفبدُ ؿذ. خَسان هلشفي ٍ ٍصى ثذى دس پبيبى ّش يه وٌتش

گيشي ؿذًذ. ثبصدُ  اًذاصُ 2ٍ پبيبًي  1ّبي سؿذ ٍ پبيبًي اص دٍسُ

خَسان هلشفي ًيض دس ايي دٍسُ ّب هحبػجِ گشديذ. ثب تَخِ ثِ 

ّب دس آصهبيؾ، ثب اػتفبدُ اص هيبًگيي ٍ ٍصى وـي اًفشادي پشًذُ

ىٌَاختي ٍ ضشيت تغييشات ٍصى اًحشاف هؼيبس حبكل اص آًْب، ي

ثذى هحبػجِ ؿذ. يه ّفتِ پغ اص ٍاوؼيٌبػيَى اٍل ٍ دٍم ثِ 

آصهبيؾ ًوًَِ ّبي ػشم اص يه پشًذُ  35ٍ  15تشتيت دس سٍصّبي 

دس ّش تىشاس تْيِ ٍ ثشاي تؼييي تيتش اٍليِ ٍ ثبًَيِ آًتي ثبدي ثش ػليِ 

ل ٍاوؼي ًيَوبػل ٍ ثشًٍـيت ثِ آصهبيـگبُ داهپضؿىي هٌتم

خْت تـخيق ػيبس پبدتي ػليِ ًيَوبػل ٍ  ثشًٍـيت  گشديذًذ.

( ٍ 1)ّن آگلَتيٌبػيَى ايٌْيجيـي HI ػفًَي ثِ تشتيت اص آصهبيؾ

 ( اػتفبدُ ؿذBio-TekEL808instruments, incااليضا )

Klasing, 2007( دس سٍص .)يه لغؼِ خَخِ اص ّش تىشاس ثِ 49 ،

گيشي اًدبم گشفت.  خَى عَس تلبدفي اًتخبة ٍ اص عشيك ٍسيذ ثبل

ػي هبدُ ػي 5/0ّبي ًٍَخىت هحتَي ًوًَِ خَى ثِ داخل لَلِ

آٍسي ٍ ثِ هٌظَس اػيذ، خوغاػتيه تتشا آهييدي  ضذاًؼمبد اتيلي

ّبي ّوبتَلَطي خَى )هيضاى گلجَل لشهض، گيشي فشاػٌدِاًذاصُ

                                          1
- Hemagglutination Inhibition 

ّبي  ػفيذ، ّوَگلَثيي، ّوبتَوشيت ٍ خوؼيت تفشيمي گلجَل

  Virden  etدس آصهبيـگبُ هَسد اػتفبدُ لشاس گشفت ) ػفيذ(

al.,  2004.)وٌي، لغغ ػش ٍ پبّب ٍ س صهبى وـتبس، پغ اص پشد

خشٍج اهؼب ٍ احـبء، ٍصى الؿِ وبهل ٍ لغؼبت هختلف آى )ػيٌِ، 

ساى، گشدى، پـت( ٍ عَل دٍاصدِّ، ططًَم، ايلئَم ٍ ػىَم سوَسد 

تمؼين ٍصى ّش ثخؾ ثِ ٍصى ثشداسي گشديذ. ػپغ ثب اػتفبدُ اص 

صًذُ لجل اص وـتبس، ًؼجت ّش ثخؾ هحبػجِ گشديذ. اػتخَاى پبي 

ّش پشًذُ  اص هفلل خذا ؿذُ ٍ ثب ووه وَليغ ديديتبل 

(Mitotoyo, Japan تشاصٍي ديديتبل ثب دلت يه ّضاسم ٍ )

(N&D, Englandثِ تشتيت لؼوت ) ٍ ّبي هختلف ؿبهل عَل

ٍ عَل  َاى هتبتبسػَع يب ؿبًهاػتخٍصى ول پب، عَل ٍ لغش 

(. Berta et al., 2004اًگـت هيبًي اًذاصُ گيشي گشديذ )

Yan هيضاى خبوؼتش دس اػتخَاى ؿبًه ثِ تشتيت ثش اػبع سٍؽ 

دسخِ ػبًتيگشاد  600ثب ووه وَسُ الىتشيىي دس دهبي ( ٍ 2006)

 ثبٍ همذاس هٌگٌض دس آى ًيض پغ اص خـه وشدى اػتخَاى دس آٍى 

بُ خزة اتوي ) ,Shimadzu 100, Tokyoووه دػتگ

JapanBerta  ( اًذاصُ گيشي 2004ٍ ّوىبساى ) ( ٍ سٍؽ

 گشديذ. 

 

 آًاليس آهاري   
اثتذا ًشهبل ثَدى دادُ ّب ثشسػي ٍ ثشاي دادُ ّبي ثلَست دسكذي 

ّبي حبكل اص آصهبيؾ دس  دادُتجذيل آسن ػيٌَع اًدبم گشفت. 

هذل ّبي خغي سٍيِ لبلت عشح وبهالً تلبدفي ثب اػتفبدُ اص 

GLM(SAS تَػظ ًشم افضاس )  آًبليض ؿذًذ. دس هَسد كفبت

سٍصگي ثؼٌَاى ػبهل  10ٍصى ثذى، هلشف خَسان، ٍصى 

وٍَاسيت دس هذل لشاس گشفت ٍ دس هَسد ايي كفبت آًبليض ثب 

MIX ِّب ثِ سٍؽ اًدبم گشديذ. همبيؼِ هيبًگيي اػتفبدُ اص سٍي

) ,SASگشفتِ ؿذ دسكذ دس ًظش  5تَوي ٍ ػغح هؼٌي داسي 

2006). 
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ّاي هختلفآزهایطي در دٍرُ ترکيبات هَاد خَراکي ٍ اخساي ضيويایي خيرُ  -1خذٍل 

 هَاد خَساوي

 )گشم / ويلَگشم(

 آغبصيي

 سٍصگي( 10تب  1)

 سؿذ

 سٍصگي( 24تب  10)

 1پبيبًي 

 سٍصگي( 42تب  24)

 2پبيبًي 

سٍصگي( 49تب  42)

 683 648 601 560 رست

 207 225 270 313 وٌدبلِ ػَيب

 5847 63 62 گلَتي رست

 30 33 26 20 سٍغي ػَيب

 14 15 17 19 دي ولؼين فؼفبت

 109 10 11 وشثٌبت ولؼين

 1 2 2 3 ًوه

L- 3 3 4 4 ّيذسٍولشايذاليضيي 

DL- 1 1 2 2 هتيًَيي 
 2 2 2 2 هىول ٍيتبهيٌي1
 2 2 22هىول هؼذًي2 

L 1 1 21 تشئًَيي 

 تشويجبت هحبػجِ ؿذُ

 اًشطي لبثل هتبثَليؼن

)ويلَوبلشي دس ويلَگشم(
30003100 3200 3200 

 3/18 5/19 235/21 پشٍتئيي خبم )%(

 75/0 80/0 96/087/0 ولؼين )%(

 فؼفش لبثل دػتشع

)%( 
48/043/0 39/0 37/0 

 96/0 02/1 28/115/1 ليضيي)%(

 ػيؼتئيي +هتيًَيي 

)%( 
95/087/0 80/0 75/0 

 هٌگٌض )اًذاصُ گيشي ؿذُ(

 )هيليگشم دس ويلَگشم(
4/84 8/86 7/82 0/84 

گشم ػلٌيَم ثَد. 8هيلي گشم وجبلت ٍ  190هيلي گشم يذ،  640گشم هغ، 8گشم آّي،  100گشم سٍي،  8/33گشم هٌگٌض،  5/64 ّش ويلَگشم هىول هؼذًي ؿبهل 1
هيلي گشم   K  ،640هيلي گشم ٍيتبهيي  E ،2000هيلي گشم ٍيتبهيي   D ،14400ٍاحذ ثيي الوللي ٍيتبهيي   A  ،72000ٍاحذ ثيي الوللي ٍيتبهيي  4400000ّش ويلَگشم هىول ٍيتبهيٌِ حبٍي 1 2

گشم  260هيليگشم ثيَتيي ٍ  2000هيلي گشم پيشٍدٍوؼيي،  612هيلي گشم ًيبػيي،  12160هيلي گشم پبًتَتٌيه اػيذ،  4896هيلي گشم سيجَفالٍيي،  3000هيلي گشم تيبهيي ،  612وَثبالهيي، 

 وَليي ولشايذ ثَد.
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ًتایح ٍ بحث    

اثش تيوبسّبي هختلف آصهبيـي ثش فشاػٌدِ ّبيي ًظيش ٍصى ثذى دس 

 ثيي دس اٍليِ ثذى اسائِ گشديذُ اػت. ٍصى 2خذٍل ؿوبسُ 

(. P>0/05داسي  ًذاؿت ) هختلف آصهبيـي تفبٍت هؼٌي تيوبسّبي

تيوبسّبي داسي ثيي  سٍصگي تفبٍت هؼٌي 24دس هَسد ٍصى ثذى دس 

(. اگشچِ ايي تفبٍت ثيي تيوبس P<0/05آصهبيـي هـبّذُ ؿذ )

ؿبّذ ٍ ػبيش تيوبسّبي حبٍي هٌگٌض ثذٍى تَخِ ثِ هٌجغ آى ثَد. 

داسي ديذُ ًـذ، اگشچِ  ثيي تيوبسّبي هختلف هٌگٌض تفبٍت هؼٌي

سٍصگي  24اص ًظش ػذدي تيوبس حبٍي هٌگٌض آلي ثيـتشيي ٍصى ثذى 

داسي  ثيي تيوبسّبي هٌگٌض  ك، اختالف هؼٌيسا داؿت. دس ايي تحمي

 42هؼذًي ثب تيوبسّبي ؿبّذ ٍ هٌگٌض هؼذًي دس ػي  -آلي ٍ آلي

(. الگَي تفبٍت ػولىشد ٍصى ثذى P<0/05سٍصگي هـبّذُ ؿذ )

سٍصگي  42سٍصگي  ثب سًٍذ تغييشات ايي كفت دس ػي  49دس 

لي ٍ هـبثِ ثَد، ٍصى ثذى دس تيوبسّبي حبٍي هٌگٌض آلي )تيوبس آ

داسي اص ػبيش تيوبسّبي  هؼذًي( ثِ عَس هؼٌي -هخلَط آلي

(. P<0/05آصهبيـي ؿبهل تيوبس ؿبّذ ٍ هٌگٌض هؼذًي ثبالتش ثَد)

اغلت ثْجَد دس ػولىشد ٍصى ثذى پشًذُ ّب دس دٍسُ ّبي هختلف 

تَاى ثِ تبثيش هثجت هٌگٌض آلي سٍصگي دس ايي تحميك سا هي 49ٍ  42

بيي دس همبيؼِ ثب  ػبيش تيوبسّبي پشٍتئيٌبتِ دس اػتشع گشه

آصهبيـي داًؼت. هْوتشيي هَضَع دس لبثل اػتفبدُ لشاس گشفتي 

ثؼيبسي اص ػٌبكش لبثليت دػتشػي آًْب هي ثبؿذ. ثؼيبسي اص ػٌبكش 

دس هحيظ سٍدُ ثب ػبيش تشويجبت يب ػٌبكش ديگش ٍاوٌؾ دادُ وِ 

ايي ٍاوٌؾ هوىي اػت هَخت ػذم خزة آًْب ٍ دفغ ثلَست 

ّبي هختلف آلي ويت غيش لبثل خزة  گشدد، لزا اػتفبدُ اص فشمتش

تَاًذ اص ٍاوٌؾ ػٌلش هَسد ًظش دس هحيظ سٍدُ ػٌبكش هي

خلَگيشي وٌذ وِ ايي اهش هٌدش ثِ خزة ثبالتش آًْب دس دػتگبُ 

(.  دس Pesti and  Bakalli, 1996گَاسؽ پشًذُ خَاّذ ؿذ )

 49ٍ  42ٍصى آصهبيؾ حبضش ًيض ثْجَد ػولىشد ثخلَف دس 

تَاًذ ثؼلت اػتفبدُ سٍصگي ًؼجت ثِ تيوبس ؿبّذ ٍ هٌگٌض هؼذًي هي

اص فشم آلي ثَدُ ثبؿذ صيشا فشم هؼذًي ثذاليل روش ؿذُ ًتَاًؼت 

ّبي هختلف تبثيش هفيذي ثش ايي فشاػٌدِ  داؿتِ ثبؿذ. اص ثيي فشم

هٌگٌض هبًٌذ ػَلفبت، وشثٌبت ٍ اوؼيذ ًـبى دادُ ؿذُ اػت وِ 

 Smithيذ ًؼجت ثِ فشم ػَلفبت دػتشػي پبئيٌتشي داسد )فشم اوؼ

etal, 1995 لزا  يىي اص داليل تبثيش ثبسص فشم هٌگٌض آلي ًؼجت )

ثِ تيوبس هٌگٌض هؼذًي دس ايي آصهبيؾ اػتفبدُ اص فشم اوؼيذ هٌگٌض 

دس فشم هؼذًي آى اػت وِ ثش اػبع ًتبيح تحميمبت ديگش لبثليت 

 ,Ledoux et al, 1991; Smith et alدػتشػي پبئيٌي داسد )

1995; Pesti and  Bakalli, 1996 and  Sandoval et 

al, 1997 ًتبيح هشثَط ثِ تبثيش تيوبسّبي هختلف آصهبيـي ثش  .)

ّبي گَؿتي دس ػٌيي  خَسان هلشفي ٍ ثبصدُ خَسان خَخِ

خَسان هلشفي دس اسائِ گشديذُ اػت.  3هختلف دس خذٍل 

داسي  تيوبسّبي آصهبيـي تفبٍت هؼٌيّبي هختلف ثيي دٍسُ

. هيبًگيي هلشف خَسان دسول دٍسُ ًيض (P>0/05)ًذاؿت

(. P>0/05) داسي ثيي تيوبسّبي آصهبيـي ًـبى ًذاد تفبٍت هؼٌي

دس هَسد هلشف خَسان اگشچِ هحمميي هختلفي ثيبى وشدًذ وِ 

ّش ًَع اػتشع گشهبيي هٌدش ثِ وبّؾ هلشف خَسان دس پشًذُ 

دس ايي تحميك ثب همبيؼِ هيبًگيي هلشف خَسان  خَاّذ ؿذ ٍلي

 24تب  10ّش پشًذُ ثب وبتبلَي پشٍسؿي ًـبى دادُ ؿذ وِ دس دٍسُ 

سٍصگي هلشف خَسان دس توبم تيوبسّب ووتش تحت تبثيش اػتشع 

گشهبيي لشاس گشفتِ اػت، دليل ايي اهش هيتَاًذ ايي ثبؿذ وِ دس ػٌيي 

ٍخَد داسد)  Pesti  andپبئيي ًيبص دهبيي ثباليي ثشاي پشًذُ 

Bakalli, 1996 42سٍصگي ٍ  42تب  24(. دس دٍسُ ّبي ثؼذي يؼٌي 

سٍصگي هلشف خَسان ًؼجت ثِ اػتبًذاسد پشٍسؿي ايي ػَيِ  49تب 

تحت تبثيش لشاس گشفت، ثغَسيىِ هلشف خَسان ػشاًِ ّش پشًذُ 

ّبي هختلف وبّؾ يبفتِ اػت. دس تحميك حبضش تيوبسّبي حبٍي فشم

ّبي هختلف تبثيش هؼٌي داسي ثش هلشف خَسان دس دٍسُهٌگٌض 

ًذاؿتٌذ.  هَافك ثب تحميك حبضش ًـبى دادُ ؿذ وِ  اػتفبدُ اص هٌبثغ 

هختلف )ػَلفبت هٌگٌض، اوؼيذ هٌگٌض ٍ هٌگٌض پشٍتئيٌبتِ( دس ػغح 

پي پي ام دس خيشُ تبثيش  هؼٌي داسي ثش هلشف   3000ٍ  2000، 1000

(. دس ًذاسد )Smith et al., 1995 ّبي گَؿتيخَسان دس خَخِ

Smith ( هٌبثغ هَسد اػتفبدُ دس خيشُ ؿبهل 1995ٍ ّوىبساى ) تحميك

ّبي اوؼيذ، ػَلفبت ٍ پشٍتئيٌبتِ آلي ثِ تٌْبيي دس ّش يه اص فشم

ًشهبل ثَد وِ ًتيدِ هـبثِ ثب ؿشايظ پشٍسؽ دس  ؿشايظ پشٍسؽ

 ؿشايظ دهبيي تبثؼتبى ثذػت آهذ. 
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سٍصگي  ثيي تيوبسّبي آصهبيـي  24 تب 10ثبصدُ خَسان دس  دٍسُ 

ووتشيي ثبصدُ خَسان  (، >05/0P) داسي داؿت اختالف هؼٌي

داسي  هشثَط ثِ تيوبس ؿبّذ ثَد وِ ثب تيوبسّبي ديگش اختالف هؼٌي

 42تب  24داؿت. ايي سًٍذ دس هَسد ثبصدُ خَسان دس دٍسُ 

سٍصگي ًيض داساي الگَي هـبثِ ثَد، ثغَسيىِ  تيوبس وٌتشل 

 داسي  ًؼجت ثِ ي ثبصدُ ايي دٍسُ سا ًـبى داد ٍ تفبٍت هؼٌيووتشي

. ثبصدُ خَسان دس دٍسُ (>05/0P)ػبيش تيوبسّبي آصهبيـي داؿت

 وٌتشلسٍصگي ثيي تيوبسّبي آصهبيـي  هٌگٌض آلي ٍ  49تب  42

(.  ثبصدُ خَسان دس ول دٍسُ،  P<0/05) داسي داؿت تفبٍت هؼٌي

ؿبّذ ٍ تيوبس هٌگٌض آلي داساي سٍصگي تٌْب ثيي تيوبس  49تب  10

(، ثذتشيي ٍ ثْتشيي ثبصدُ خَسان P<0/05داسي ثَد ) تفبٍت هؼٌي

ثِ تشتيت هشثَط ثِ تيوبس ؿبّذ ٍ تيوبس هٌگٌض آلي ثَد. ثبصدّي 

خَسان هؼيبسي اص هيضاى هَسد اػتفبدُ لشاس گشفتي خَسان ثشاي 

همبكذ افضايؾ ٍصى اػت. دس ايي آصهبيؾ وِ دس پشٍسؽ دس 

ايظ دهبيي تبثؼتبى اًدبم گشديذ ٍ دس عي سٍص دهب اص داهٌِ دهبي ؿش

هَسد ًيبص پشًذُ ثبالتش ثَد ٍ ثِ ًَػي تٌؾ گشهبيي سا ثْوشاُ 

داؿتين، تيوبس حبٍي هٌگٌض آلي ًؼجت ثِ تيوبس ؿبّذ وبسائي 

ثبالتشي دس اػتفبدُ اص خَسان داؿت، ايي هَضَع ثب هىول وشدى 

لي هٌگٌض )پشٍتئيٌبتِ( استجبط هؼتميوي پي پي ام فشم آ 100خيشُ ثب 

ّبي داسد. ًـبى دادُ ؿذُ اػت هٌگٌض ًمؾ ثؼيبس هْوي دس آًضين

ؼيذاًي دسٍى ػلَل هثل ػَپشاوؼيذ ودخيل دس ٍضؼيت آًتي ا

(، ؿشايظ تٌؾ گشهبيي داسد )Sands et al., 1999 2دػوَتبص

ٌؾ ثِ ًَػي افضايؾ دٌّذُ هتبثَليؼن پشًذُ ثشاي وبّؾ اثش ايي ت

ثش ّوَػتبص ثذى هي ثبؿذ، ًتيدِ افضايؾ هتبثَليؼن هٌدش ثِ افضايؾ 

گشدد وِ دس چٌيي ّب هيدس ػلَل 3تشويجبت ٍاوٌؾ دٌّذُ اوؼيظى

ؿشايغي اثش آًضين ػَپش اوؼيذ دػوَتبص حبٍي هٌگٌض ثَضَح 

يبثذ وِ تأهيي هٌگٌض ثبالتش ٍ لبثل خزة دس تيوبس حبٍي افضايؾ هي

ثش تَاًذ اثش هفيذي ثش ػولىشد داؿتِ ثبؿذ. هيهٌگٌض ثِ فشم آلي 

خالف ايي تحميك وِ دس ؿشايظ اػتشع گشهبيي اًدبم ؿذ دس 

ؿشايظ ًشهبل پشٍسؽ، ًـبى دادُ ؿذ وِ ثبصدُ خَسان ٍ ضشيت 

ّبي هلشف وٌٌذُ هٌگٌض ثِ فشم ػَلفبتِ ٍ تجذيل ثيي خَخِ

Baker and Halpin, ( پشٍتئيٌبتِ تفبٍت هؼٌي داسي ًذاؿت

1987.)   

هغبلؼبت هختلفي ثِ ثشسػي هٌبثغ هختلف دس ؿشايظ ًشهبل ثش سٍي 

( وِ 2012ٍ ّوىبساى ) هبًٌذ Wang اًذ، ػولىشد پشًذُ پشداختِ

                                          

2
-Super oxide desmotase(SOD-Mn)

3
-Reactive Oxygen Substance(ROS)

 يرٍزگ 49تا  1از  ي گَضت يّا خَخِ تيوارّاي آزهایطي هختلف بر ٍزى بذى اثر  -2خذٍل

 تيوبسّبي آصهبيـي*

ٍصى ثذى )گشم(

 
 -سٍصگي 10

 ٍصى اٍليِ
 سٍصگي 49 سٍصگي 42 سٍصگي 24

00/239 ؿبّذ  94/851 b23/2207 b
 55/2500 b

 

250/233 هؼذًيهٌگٌض   18/893 a43/2289 b
 46/2595 b

 

75/233 هٌگٌض آلي  87/933 a57/2474 a
 34/2782 a

00/236 هؼذًي -هٌگٌض آلي  30/908 a73/2448 a
 61/2730 a

 

   

63/4351/43 67/13 17/2  اؿتجبُ اػتبًذاسد هيبًگيي

 002/0 002/0 045/0 277/0  ػغح هؼٌي داسي
 اػت 05/0داس آهبسي دس ػغح  ثيبًگش تفبٍت هؼٌي  حشٍف غيش هـبثِ دس ّش ػتَى -

 پي پي ام هٌگٌض آلي( 50پي پي ام اوؼيذ هٌگٌض+  50هؼذًي )-پي پي ام هٌگٌض آلي(، آلي 100پي پي ام اوؼيذ هٌگٌض (، آلي ) 100ؿبّذ )تيوبس وٌتشل(، هؼذًي  ) -*
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گضاسؽ وشدًذ وِ هٌبثغ هختلف هٌگٌض )ػَلفبت ٍ پشٍتئيٌبت 

هٌگٌض( ثش افضايؾ ٍصى، خَسان هلشفي ٍ ضشيت تجذيل غزايي 

داسي ًذاؿت ٍ ّوچٌيي دس آصهبيؾ  ّبي گَؿتي تبثيش هؼٌيخَخِ

داس هٌبثغ ػَلفبتِ ٍ اوؼيذُ هٌگٌض ثش ػولىشد  ديگشي تبثيش غيش هؼٌي

)ٍصى ثذى، خَسان هلشفي ٍ ضشيت تجذيل غزايي( سا گضاسؽ 

 ,.Yan and Waldroup, 2006; Luo et alوشدًذ )

ثشخي هغبلؼبت ًيض دس داهٌِ ٍػيؼي اص هٌگٌض خيشُ سا ثش  (.1991

اًذ َؿتي ثذٍى تبثيش گضاسؽ وشدُگّبي  َخِػولىشد خ

(Wedekind and Baker, 1990; Smith et al., 1994) 

ٍ ثيـتش ايي هَضَع سا ثب وٌتشل هىبًيضم وٌتشل خزة سٍدُ اي ايي 

. اگشچِ ثيـتش ايي هغبلؼبت ثِ ثشسػي هٌبثغ اًذػٌلش هشتجظ داًؼتِ

هٌگٌض دس  ّبياًذ اهّب تحميمبت دس ثشسػي فشمهختلف پشداختِ

 ّبي گَؿتي ون يب هحذٍد اػت.ؿشايظ اػتشع گشهبيي دس خَخِ

 

 يرٍزگ 49تا  1از  يگَضت يّا خَراک خَخِ بازدُ ٍ  يخَراک هصرفتيوارّاي آزهایطي هختلف بر  اثر -3خذٍل

 تيوبسّبي آصهبيـي*

 )گشم : گشم(ثبصدُ خَسان   خَسان هلشفي )گشم دس سٍص(

 24تب  10

 سٍصگي

 42تب  24

 سٍصگي

 49تب  42

 سٍصگي

 49تب  10

 سٍصگي
 

 24تب  10

 سٍصگي

 42تب  24

 سٍصگي

 49تب  42

 سٍصگي

 49تب  10

 سٍصگي

270/77 ؿبّذ  835/133  758/98  288/103  70/56 b
 20/55 b

32/41 b
 44/50 b

 

595/77 هؼذًيهٌگٌض   420/129  625/99  215/102  73/60 a87/59 a
 89/39 ab

 39/51 ab
 

570/78 هٌگٌض آلي  798/133  488/101  618/104  80/61 a89/63 a
 50/43 a

 63/54 a
 

783/76 هؼذًي -هٌگٌض آلي  050/133  425/109  420/106  52/62 a
 56/62 a

 00/39 ab
 68/51 ab

 

      

08/156/114/240/1  98/2 90/4 30/4 725/0 اؿتجبُ اػتبًذاسد هيبًگيي

 046/0 043/0 009/0 002/0  777/0 432/0 867/0 393/0 هؼٌي داسيػغح 
 .اػت 05/0داس آهبسي دس ػغح  حشٍف غيش هـبثِ دس ّش ػتَى  ثيبًگش تفبٍت هؼٌي -

 پي پي ام هٌگٌض آلي( 50هٌگٌض+ پي پي ام اوؼيذ  50هؼذًي )-پي پي ام هٌگٌض آلي(، آلي 100پي پي ام اوؼيذ هٌگٌض (، آلي ) 100ؿبّذ )تيوبس وٌتشل(، هؼذًي  ) -*

يىٌَاختي ٍ ضشيت  ًتبيح هشثَط ثِ اثش تيوبسّبي آصهبيـي ثش

اسائِ گشديذُ اػت. اثش  4دس خذٍل ؿوبسُ  تغييشات ٍصى ثذى

 24تب  11تيوبسّبي هختلف آصهبيـي ثش يىٌَاختي دس دٍسُ 

، ٍلي اثش (P>0/05)داسي ًـبى ًذاد  سٍصگي  تفبٍت هؼٌي

 49تب  42ٍ  42تب  24تيوبسّبي آصهبيـي  ثش ايي كفت دس دٍسُ 

، ثغَسيىِ دس ايي دٍسُ ّب، تيوبس (>05/0P) داس ثَد سٍصگي  هؼٌي

داسي ثب  هٌگٌض هؼذًي داساي پبئيٌتشيي همذاس ثَد ٍ  تفبٍت هؼٌي

تغييشات ٍصى ضشيت (. P<0/05)تيوبسّبي آصهبيـي داؿت ػبيش 

سٍصگي  ثيي تيوبسّبي  49تب  42ٍ  42تب  24ثذى تٌْب دس دٍسُ 

(، ثيـتشيي P<0/05)داسي ًـبى داد  آصهبيـي هختلف تفبٍت هؼٌي

همذاس دس تيوبس هؼذًي ثَد وِ ثب ػبيش  تيوبسّبي آصهبيـي تفبٍت 

يىٌَاختي گلِ يىي اص هَاسد هذيشيتي  .هؼٌي داسي ٍخَد داؿت

ّبي گَؿتي ثخلَف دس ؿشايظ پشٍسؽ خِهْن دس پشٍسؽ خَ

دس لفغ اػت ثغَسيىِ ػذم ٍخَد يىٌَاختي هٌبػت ثيي افشاد 

تَاًذ هـىالت هذيشيتي هتؼذدي سا ايدبد وٌذ، دػتشػي گلِ هي

يىؼبى ثِ خَسان يىي اص ػَاهل هْن دس ايدبد يىٌَاختي گلِ 

اػت، دس توبم تيوبسّب ثدض تيوبس حبٍي هٌگٌض هؼذًي يىٌَاختي ٍ 

دسكذ ٍ ثبالتش  92تشتيت دس داهٌِ پبئيٌتش اص ضشيت تغييشات ٍصى ثِ

ّبي پشٍسؿي دس ؿشايظ هذيشيتي هٌبػت دسكذ اػتبًذاسد گلِ 8اص 

ثَد. اثش هٌفي هىول وشدى خيشُ ثب هٌگٌض ثِ فشم هؼذًي )اوؼيذ 

هٌگٌض( ثش يىٌَاختي گلِ هوىي اػت ًبؿي اص اثش ثبًَيِ آى ثبؿذ 

يشُ هٌدش ثِ تٌَع دس دسيبفت خَسان دس ثذيي هؼٌي وِ ايي خ

ّب ؿذُ اػت ٍ ثؼجبستي دس ايي تيوبسّب ضشيت تغييشات ٍصًي پشًذُ

 ثبؿذ.   ثبالتش هشتجظ ثب هلشف خَسان اغلت پبئيٌتش ايي تيوبس هي
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 ّاي گَضتي ًر در دٍرُ ّاي هختلف پرٍرش تيوارّاي آزهایطي هختلف بریكٌَاختي ٍ ضریب تغييرات خَخِ اثر -4خذٍل

 تيوبسّبي آصهبيـي*

 ضشيت تغييشات  يىٌَاختي )دسكذ(

 24تب  10

 سٍصگي

 42تب  24

 سٍصگي
   سٍصگي 49تب  42

 24تب  10

 سٍصگي

 42تب  24

 سٍصگي
  سٍصگي 49تب  42

73/86 ؿبّذ  02/90 a 89/90 a 27/13  98/9 b
11/9 b

 

77/84 هؼذًيهٌگٌض   17/84 b 34/85 b 23/15  83/15 a
 65/14 a

 

72/85 هٌگٌض آلي  24/90 a 09/90 a 27/14  75/10 b
 90/10 b

 

37/85 هؼذًي -هٌگٌض آلي  01/91 a 11/90 a 63/14  09/9 b
 88/9 b

 

      

14/163/192/1   92/1 63/1 14/1 اؿتجبُ اػتبًذاسد هيبًگيي

  003/0 044/0 243/0   002/0 004/0 245/0 ػغح هؼٌي داسي
 .اػت 05/0داس آهبسي دس ػغح  حشٍف غيش هـبثِ دس ّش ػتَى  ثيبًگش تفبٍت هؼٌي -

 پي پي ام هٌگٌض آلي( 50اوؼيذ هٌگٌض+ پي پي ام  50هؼذًي )-پي پي ام هٌگٌض آلي(، آلي 100پي پي ام اوؼيذ هٌگٌض (، آلي ) 100ؿبّذ )تيوبس وٌتشل(، هؼذًي  ) -*

 

ًـبى دادُ   5اثش تيوبسّبي هختلف ثش كفبت الؿِ دس خذٍل ؿوبسُ 

ؿذُ اػت. دسكذ الؿِ ثيي تيوبسّبي آصهبيـي  هختلف تفبٍت 

. دس هَسد كفبتي چَى دسكذ ػيٌِ، (P>0/05)داسي  ًذاؿت  هؼٌي

داسي  ثيي  گشدى  ٍ پـت ًيض تفبٍت هؼٌيوؼت ساى، ػبق، 

ثشسػي كفبت  .(P>0/05)تيوبسّبي آصهبيـي  ٍخَد ًذاؿت 

الؿِ ًـبى داد وِ ًؼجت ثؼيبسي اص اخضاي الؿِ تحت تبثيش 

تيوبسّبي آصهبيـي لشاس ًگشفت، اگشچِ يبفتي ساثغِ هؼتميوي ثيي 

ّبي هختلف هٌگٌض دؿَاس اػت، ٍلي  ًؼجت اخضاي الؿِ ٍ فشم

تفبٍت دس ثؼيبسي اص اخضاي الؿِ ثيي تيوبس ؿبّذ ٍ ػبيش  ػذم

پي پي ام هٌگٌض ثِ  100تيوبسّبي آصهبيـي ًـبى داد وِ افضٍدى 

ّبي هختلف تبثيشي ثش ثؼيبسي اص اخضاي الؿِ پشًذُ هثل دسكذ فشم

الؿِ، ػيٌِ ٍ غيشُ ًذاؿتِ اػت.  اگشچِ ثشخي اص هحمميي ًـبى 

تَاًذ هٌدش ثِ افضايؾ ويفيت الؿِ دادًذ وِ اػتفبدُ اص هٌگٌض هي

گشدد، اهّب ايي افضايؾ ويفيت سا هشتجظ ثب وبّؾ هيضاى چشثي دس 

اخضاي هختلف الؿِ اص عشيك وبّؾ فؼبليت ليپَپشٍتئيي ليپبص دس 

 ,.Sands et al., 1999; Luo et alاًذ )ثبفت چشثي داًؼتِ

1991) 

 رٍزگي 49ّاي گَضتي در  اثر تيوارّاي آزهایطي هختلف بر ًسبت اخساي الضِ خَخِ  -5خذٍل 

 تيوبسّبي آصهبيـي*
 پـت گشدى ػبق وؼت ساى ػيٌِ الؿِ 

 گشم ٍصى صًذُ( 100)گشم ٍصى ّش لؼوت/ 

34/70  ؿبّذ  77/23  57/9  26/11  55/2  05/13  

67/70  هؼذًيهٌگٌض   26/26  53/9  43/10  48/2  27/12  

83/68  هٌگٌض آلي  77/29  55/9  31/10  67/2  96/11  

58/68  هؼذًي -هٌگٌض آلي  09/24  87/9  10/10  92/2  44/12  

 

 28/0 11/0 38/0 50/0 42/2 10/1  اؿتجبُ اػتبًذاسد هيبًگيي

 535/0 427/0 284/0 957/0 336/0 464/0  ػغح هؼٌي داسي
 .اػت 05/0داس آهبسي دس ػغح  تفبٍت هؼٌيحشٍف غيش هـبثِ دس ّش ػتَى  ثيبًگش  -

 پي پي ام هٌگٌض آلي( 50پي پي ام اوؼيذ هٌگٌض+  50هؼذًي )-پي پي ام هٌگٌض آلي(، آلي 100پي پي ام اوؼيذ هٌگٌض (، آلي ) 100ؿبّذ )تيوبس وٌتشل(، هؼذًي  ) -*
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آصهبيـي ثش عَل ٍ عَل ًؼجي ثخؾ ًتبيح هشثَط ثِ اثش تيوبسّبي 

اسائِ گشديذُ اػت.  6ّبي هختلف سٍدُ ثبسيه دس خذٍل ؿوبسُ 

اثش تيوبسّبي هختلف آصهبيـي ثش عَل ثخؾ ّبي دئَدًَم ٍ 

، ٍلي اثش تيوبسّبي (P>0/05)داسي ًـبى ًذاد  ططًَم تفبٍت هؼٌي

 ، ثغَسيىِ تيوبس(>05/0P) داس ثَد آصهبيـي  ثش عَل ايلئَم  هؼٌي

داسي  ثب  هٌگٌض هؼذًي داساي پبئيٌتشيي همذاس ثَد ٍ  تفبٍت هؼٌي

ٍصى ًؼجي دئَدًَم ثيي (. P<0/05)تيوبس ؿبّذ ٍ هٌگٌض آلي داؿت 

داسي ًـبى داد  تيوبسّبي آصهبيـي هختلف تفبٍت هؼٌي

(05/P<0 ووتشيي همذاس دس تيوبس هؼذًي ٍ ثيـتشيي همذاس دس ،)

ٍصى  ؼٌي داسي ثب ّن داؿتٌذ.تيوبس آلي ٍخَد داؿت وِ تفبٍت ه

ًؼجي ططًَم ثيي تيوبسّبي آصهبيـي هختلف داساي تفبٍت 

. اهّب ٍصى ًؼجي ايلئَم تحت تبثيش (P>0/05)داسي ًجَد  هؼٌي

تيوبسّبي آصهبيـي لشاس گشفت ٍ تيوبس هٌگٌض هؼذًي داساي 

داسي  پبئيٌتشيي هيضاى ثَد وِ ثب ػبيش تيوبسّب داساي تفبٍت هؼٌي

داسي  ثيي  . عَل ًؼجي ػىَم  اختالف هؼٌي(>05/0P)ثَد

. ًـبى دادُ ؿذُ (P>0/05)تيوبسّبي آصهبيـي  هختلف  ًذاؿت 

اػت وِ هٌگٌض دس ثؼيبسي اص آًضيوْبي دخيل دس خزة سٍدُ اي 

ايي ػٌلش دخبلت داسد ٍ هيتَاًذ حضَس ايي ػٌلش ثِ فشم هختلف 

ٍصى ايلئَم تبثيشي ثش ًؼجت ٍ ٍصى سٍدُ ّب داؿتِ ثبؿذ. ون ؿذى 

آلي هيتَاًذ ثِ –دس تيوبسّبي هٌگٌض هؼذًي ٍ هخلَط هٌگٌض هؼذًي 

اثش هٌگٌض هؼذًي ثش گشدد صيشا هٌگٌض هؼذًي ثِ فشم اوؼيذ هٌگٌض دس 

همبديش ثبالتش اص ًيبص تبثيش هٌفي ثش ٍصى ٍ ًؼجت دئَدًَم ٍ ايلئَم 

 داؿتِ اػت. 

 رٍزگي 49ّاي گَضتي ًر در  تيوارّاي آزهایطي هختلف بر طَل بخطْاي هختلف رٍدُ باریک ٍ سكَم  خَخِ اثر -6خذٍل

 تيوبسّبي آصهبيـي*

 ّبي هختلف سٍدُعَل ثخؾ  ّبي هختلف سٍدٍُصى ثخؾ 

 ػىَم ايلئَم ططًَم دئَدًَم  ػىَم ايلئَم ططًَم دئَدًَم 

 )ػبًتي هتش(  گشم ٍصى صًذُ( 100)گشم ٍصى ّش لؼوت/ 

503/0  ؿبّذ ab
 860/0  855/0 ab

 361/0  00/12  87/61  00/64 a
 62/14  

343/0  هؼذًيهٌگٌض  b
 866/0  603/0 c

 333/0  37/10  75/57  50/50 c
 12/12  

513/0  هٌگٌض آلي a
 892/0  727/0 bc

 317/0  32/12  25/66  25/62 ab
 62/13  

500/0  هؼذًي -هٌگٌض آلي ab
 977/0  983/0 a

 357/0  00/11  50/61  75/55 bc
 000/13  

           

 979/0 036/3 270/3 841/0  045/0 070/0 082/0 068/0  اؿتجبُ اػتبًذاسد هيبًگيي

 367/0 030/0 375/0 641/0  887/0 013/0 736/0 029/0  ػغح هؼٌي داسي
 .اػت 05/0داس آهبسي دس ػغح  حشٍف غيش هـبثِ دس ّش ػتَى  ثيبًگش تفبٍت هؼٌي -

 پي پي ام هٌگٌض آلي( 50پي پي ام اوؼيذ هٌگٌض+  50هؼذًي )-پي پي ام هٌگٌض آلي(، آلي 100پي پي ام اوؼيذ هٌگٌض (، آلي ) 100ؿبّذ )تيوبس وٌتشل(، هؼذًي  ) -*

 

ظي دس    تيوبسّبي آصهبيـي ثش فشاػٌدِ ّبي هختلف ّوبتَلَ ًتبيح

اسائِ گشديذُ اػت.  تيوبسّبي هختلف ثش تؼذاد گلجَل  7خذٍل 

. تفبٍت (P>0/05)داسي ًذاؿتٌذ  ّبي لشهض خَى اثش هؼٌي

ّبي ػفيذ خَى  ّب ٍ تؼذاد گلجَل داسي دس تؼذاد تشٍهجَػيت هؼٌي

ثيـتشيي ػغح  .(>05/0P)ثيي تيوبسّبي آصهبيـي ٍخَد ًذاؿت 

وبس هٌگٌض آلي ّوبتَوشيت دس تيوبسّبي آصهبيـي  ثتشتيت دس تي

هـبّذُ ؿذ دس حبلي وِ ووتشيي هيضاى دس تيوبس هٌگٌض هؼذًي 

داسي سا ًـبى دادًذ  ٍخَد داؿت وِ ثب يىذيگش تفبٍت هؼٌي

(05/0P<) ووتشيي هيضاى ّوَگلَثيي دس تيوبس هٌگٌض هؼذًي .

ٍخَد داؿت وِ ثب تيوبسّبي آصهبيـي  هٌگٌض آلي ٍ ؿبّذ تفبٍت 

 . (>05/0P)داسي  داؿت هؼٌي

ثشسػي ّوبتَلَطي دس ثؼيبسي اص تحميمبت خٌجِ ػٌدؾ ػالهت 

پشًذُ دس ؿشايظ اػتشع گشهبئي سا داسد. دس ثؼيبسي اص تحميمبت 

اػتشع گشهبئي يىي اص ػَاهل هْن دس تغييش فشاػٌدِ ّبي 
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ّوبتَلَطي اص همبديش اػتبًذاسد ػَيِ ٍ خٌغ هشثَعِ للوذاد ؿذُ 

تحميك حبضش، ًـبى دادُ  . هَافك ثب(Luo et al., 1991) اػت

ؿذُ اػت ووجَد يب ثيـجَد ثشخي ػٌبكش هَسد ًيبص هبًٌذ هغ، سٍي 

تَاًذ ثش غلظت ّوَگلَثيي ٍ ّوبتَوشيت خَى تبثيش  ٍ هٌگٌض هي

(. ّوچٌيي ًـبى Saripinar et al., 2010افضايـي داؿتِ ثبؿذ)

دادُ ؿذ وِ اػتفبدُ اص هىول آلي هٌگٌض، سٍي، ػلٌيَم، هغ ٍ 

ّبي لشهض، ّوبتَوشيت ٍ بػث افضايؾ ؿوبس گلجَلآّي ث

گزاس ؿذ ) Abdallah et ّوَگلَثيي دس پيه تَليذ هشؽ تخن

al., 2014 .) 

 

 

، تيوبسّبي هختلف هٌگٌض ثش ؿوبسؽ تفشيمي گلجَل-8عجك خذٍل 

هٌَػيت ٍ ثبصٍفيل  ،ّبي ػفيذ ؿبهل دسكذ لٌفَػيت، ائَصيٌَفيل

. دسكذ ّتشٍفيل ثيي (P>0/05)داسي ًذاؿتٌذ  فبٍت هؼٌيت

. ووتشيي (>05/0P)داسي داؿت  تيوبسّبي آصهبيـي تفبٍت هؼٌي

همذاس ّتشٍفيل دس تيوبس هٌگٌض آلي  ٍ ثيـتشيي همذاس آى دس تيوبس 

ؿبّذ هـبّذُ گشديذ. دسكذ هًََػيت دس تيوبس هٌگٌض آلي 

داسي  ثب ػبيش تيوبسّب داؿت  ثبالتشيي همذاس ٍ تفبٍت هؼٌي

(05/0P<) ًؼجت ّتشٍفيل ثِ لٌفَػيت ثيي تيوبسّبي آصهبيـي .

. ووتشيي هيضاى ايي ًؼجت دس (>05/0P)داسي  داؿت  تفبٍت هؼٌي

( هـبّذُ ؿذ ٍ ثيـتشيي همذاس دس تيوبس 237/0تيوبس هٌگٌض آلي )

ِ ( ثَد. اص آًدب وِ ثؼيبسي اص همبالت ًـبى دادًذ و387/0ؿبّذ )

اػتشػْبي ثلٌذ هذت دس پشًذُ هٌدش ثِ تشؿح وَستيضٍل خَاّذ 

ؿذ ٍ تشؿح وَستيضٍل دس ثلٌذ هذت اثشات هٌفي هتؼذدي ثْوشاُ 

 Munck etداسد يىي اص ايي اثشات وبّؾ تىثيش لٌفَػيتْبػت )

al.,  1984 وِ ًتبيح ايي تحميك هخبلف ايي هَضَع ثيبى گشديذ )

ًضديه ثِ ؿشايظ عجيؼي سا ٍ پشًذُ ّب داساي دسكذ لٌفَػيت 

داؿتٌذ.

يىي اص داليل ايي تفبٍت هوىي اػت تفبٍت دس ًَع اػتشع  

گشهبيي هَخَد دس ايي تحميك ثبؿذ وِ اص ًَع ثلٌذ هذت ثَد صيشا 

دس دس ثلٌذ هذت پشًذُ لذست ػبصگبسي ثب ؿشايظ اػتشع داسد. 

ثؼيبسي اص تحميمبت ؿبخلْبي هْوي ثشاي اػتشع دس پشًذُ ثيبى 

ُ اػت، يىي اص هْوتشيي ؿبخلْبي اػتشع ثلٌذ هذت ًؼجت ؿذ

( وِ Virden et  al.,  2004)ّتشٍفيل ثِ لٌفَػيت اػت

ثؼٌَاى ؿبخق اػتشع دس پشًذُ دس ايي تحميك ثشسػي ؿذ ٍ 

ووتشيي ًؼجت دس تيوبس هٌگٌض آلي هـبّذُ ؿذ وِ ًـبى داد وِ ايي 

دّذ.   ت پشًذُ وبّؾفشم هٌگٌض هيتَاًذ اثش اػتشع گشهبيي سا ثش ػاله

 

رٍزگي 49ًر در   يگَضت ّاي خَخِ تيوارّاي هختلف آزهایطي بر فراسٌدِ ّاي هختلف ّواتَلَشي اثر -7خذٍل

 آصهبيـي*تيوبسّبي 
 گلجَل لشهض خَى

(10
6
/µL) 

 گلجَل ػفيذ خَى

)10
3
/µL( 

 ّوَگلَثيي

)g/dl( 

 ّوبتَوشيت

)%( 

 تشٍهجَػيت

)10
3
/µL( 

775/2 ؿبّذ  37/19  52/11 b
 35/34 b

 75/35  

585/235/18 هؼذًيهٌگٌض   37/10 c
 90/30 c

 25/35  

365/392/17 هٌگٌض آلي  57/12 a
 20/37 a

 00/34  

902/295/18 هؼذًي -هٌگٌض آلي  10/12 ab
 50/36 ab

 75/35  

      

اؿتجبُ اػتبًذاسد 

 هيبًگيي
396/0 786/0 310/0 904/0 515/1 

 645/0 001/0 001/0 590/0 569/0 ػغح هؼٌي داسي
 .اػت 05/0داس آهبسي دس ػغح  حشٍف غيش هـبثِ دس ّش ػتَى  ثيبًگش تفبٍت هؼٌي -

 پي پي ام هٌگٌض آلي( 50پي پي ام اوؼيذ هٌگٌض+  50هؼذًي )-پي پي ام هٌگٌض آلي(، آلي 100ام اوؼيذ هٌگٌض (، آلي )پي پي  100ؿبّذ )تيوبس وٌتشل(، هؼذًي  ) -*
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 دس ثيي تيوبسّبي آصهبيـي خَى ، گلَوض9ثب تَخِ ثِ خذٍل 

. اگشچِ اص ًظش ػذدي تيوبس (<05/0P)داسي  ًذاؿت تفبٍت هؼٌي

هٌگٌض آلي داساي پبئيٌتشيي هيضاى گلَوض دس ثيي تيوبسّبي آصهبيـي 

( ًـبى دادًذ وِ هىول وشدى 1999ٍ ّوىبساى )  Sandsثَد.

خيشُ رست ٍ ػَيب ثب همبديش ثبالتش اص ًيبص هٌگٌض هٌدش ثِ تغييش دس 

ثيبى طى آًضين ليپَپشٍتئيي ليپبصدس ثبفت چشثي ثذى پشًذُ خَاّذ 

ؿذ. ايي آًضين ًمؾ هْوي دس هيضاى چشثي رخيشُ ؿذُ دس ثبفت 

يؾ فؼبليت آى هيضاى چشثي ثبفتي چشثي داسد ثغَسيىِ ثب افضا

يبثذ ٍ اػيذ ّبي چشة غيش اػتشيفِ ثِ خشيبى خَى آصاد وبّؾ هي

ؿًَذ، آصاد ػبصي اػيذّبي چشة ثبفت چشثي ثِ خشيبى خَى هي

هٌدش ثِ وبّؾ ػغح آصادػبصي گلَوض ثِ خَى تَػظ وجذ 

هيضاى آلجَهيي، ولؼين ٍ  (.Sands et al., 1999خَاّذ ؿذ )

داسي ًذاؿتٌذ  تيوبسّبي آصهبيـي تفبٍت هؼٌي فؼفش ػشم ثيي

(05/P>0)ِّب . ثِ ًظش هْوتشيي ػبهل دسػذم تغييش ايي فشاػٌد

تحت تبثيش تيوبسّبي آصهبيـي ّوَػتبص خَى دس ثشاثش ّش تغييش 

هالئن اػت ثؼجبست ديگش ػيؼتن ّوَػتبص خَى تب حذ اهىبى دس 

هگش آى ػبهل ثشاثش تغييش فبوتَسّبي حيبتي همبٍهت خَاّذ وشد 

لذست ٍ تبثيش ٍيظُ اي دس تغييش ّوَػتبص داؿتِ ثبؿذ. ايي اهش دس 

ّب ٍ ػٌبكش ضشٍسي ٍ هْوي هثل ولؼين ٍ فؼفش هَسد الىتشٍليت

 -كبدق اػت. پشٍتئيي ول ٍگلَثَليي خَى ثيي تيوبس هٌگٌض آلي

 . (>05/0P)داس ّوشاُ ثَد.  هؼذًي ٍ هٌگٌض آلي ثب تفبٍت هؼٌي

AST هشثَط ثِ تيوبس هٌگٌض هؼذًي ثَد وِ  ثيـتشيي همذاس آًضين

>P/05داس داؿت ) ثب ػبيش تيوبسّبي آصهبيـي تفبٍت هؼٌي (. دس  0

تيوبس هٌگٌض هؼذًي، داساي ثيـتشيي همذاس  ALTهَسد آًضين 

گشم دس دػي ليتش( ٍ تيوبس هٌگٌض آلي ووتشيي همذاس هيلي 70/3)

سا داسا ثَدًذ وِ ّش دٍ ايي تيوبسّب ثب  ليتش(هيليگشم دس دػي 32/2)

داسي   هؼذًي داساي تفبٍت هؼٌي -تيوبسّبي ؿبّذ ٍ هٌگٌض آلي

ّبيي  . ثؼيبسي اص تحميمبت گزؿتِ ؿبخق(>05/0P)ثَدًذ 

ASTچَى ALT ٍ ِّبي ًـبى دٌّذُ ػالهت سا ثؼٌَاى فشاػٌد

اًذ. دس ايي ّبي وجذي هختلف ثيبى وشدُ وجذ يب هشتجظ ثب آػيت

ّب ًـبى داد وِ تيوبسّبي تحميك ًيض سًٍذ ثشسػي ايي فشاػٌدِ

حبٍي هىول هؼذًي هٌگٌض ٍ پغ اص آى تيوبس ؿبّذ دس ؿشايظ 

ّبي وجذي پشٍسؽ تبثؼتبى داساي ثيـتشيي هيضاى ػغح ايي آًضين

ّبي ػلَلي اًذ. ايي اهش ًـبى اص آػيتدس ػيؼتن گشدؽ خَى ثَدُ

ثبؿذ. ثِ ثيبى ديگشهىول وشدى ثب  دس وجذ پشًذگبى ايي تيوبسّب هي

هٌگٌض ثِ فشم هؼذًي ثبالتش اص ػغح ًيبص دس ؿشايظ پشٍسؽ تبثؼتبى 

ًِ تٌْب تبثيش هثجتي ثْوشاُ ًذاؿت، ثلىِ هٌدش ثِ ثذتش ؿذى ٍضؼيت 

اي ثب هٌگٌض آلي هٌدش ثِ ثْجَد هشثَط گشديذ. هىول وشدى خيشُ

در  يگَضت ّاي خَخِ تيبِ لٌفَس ليٍ ًسبت ّترٍف ذيسف ّاي گلبَل يقیتفر تيخوعتيوارّاي هختلف آزهایطي بر  اثر -8خذٍل

يرٍزگ 49

 *آصهبيـي تيوبسّبي
 لٌفَػيت

)%( 

 ّتشٍفيل

)%( 

ّتشٍفيل ثِ  

 لٌفَػيت

 هًََػيت

)%( 

 ائَصيٌَفيل

)%( 

ثبصٍفيل

)%(

25/72 ؿبّذ  00/26 a
 387/0 a

 25/2  25/2  75/1  

00/69 هؼذًيهٌگٌض   75/21 b
 322/0 ab

 25/4  75/1  50/2  

75/70 هٌگٌض آلي  75/16 c
 237/0 c

 00/6  00/2  25/2  

00/73 هؼذًي -هٌگٌضآلي  25/20 bc
 280/0 bc

 75/2  00/2  00/2  

       

 620/0 444/0 938/0 027/0 63/1 32/3 اؿتجبُ اػتبًذاسد هيبًگيي

 845/0 887/0 061/0 013/0 011/0 551/0 ػغح هؼٌي داسي
 .اػت 05/0داس آهبسي دس ػغح  حشٍف غيش هـبثِ دس ّش ػتَى  ثيبًگش تفبٍت هؼٌي -

 پي پي ام هٌگٌض آلي( 50پي پي ام اوؼيذ هٌگٌض+  50)هؼذًي -پي پي ام هٌگٌض آلي(، آلي 100پي پي ام اوؼيذ هٌگٌض (، آلي ) 100ؿبّذ )تيوبس وٌتشل(، هؼذًي  ) -*
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هؼذًي -آلي ّب گشديذ، اگشچِ هخلَط هٌگٌضٍضؼيت ايي آًضين

ػولىشد حذ ٍاػغي ثيي تيوبس هٌگٌض آلي ٍ ؿبّذ داؿت. ثؼجبست 

ديگش اػتشع گشهبيي ًبؿي اص افضايؾ دهب دس ؿشايظ پشٍسؽ 

تَاًذ هٌدش ثِ كذهبت هتؼذد وجذي گشدد وِ دس ايي  تبثؼتبى هي

آصهبيؾ هىول وشدى ثب هٌگٌض ثِ فشم هؼذًي ًتَاًؼت ػغح 

فشم آلي تَاًؼت ػغح ايي آًضين هغلَثي ايدبد وٌذ، دس حبلي وِ 

ّب، ػغح ايي سا دس خَى هتؼبدلتش گشداًذ ثب ايٌىِ ٌَّص دس ايي پشًذُ

 ػي اػت. دس ايي ّب ثبالتش اص ػغح دس ؿشايظ پشٍسؽ ًشهبلآًضين

 

رٍزگي  49در  رً ّاي گَضتيّاي خَى خَخِاثر هٌابع هختلف هٌگٌس بر فراسٌدِ - 9خذٍل 

تيوبسّبي 
آصهبيـي* 

 گلَوض

)هيليگشم دس 

 دػي ليتش(

 پشٍتئيي ول

)هيليگشم دس 

 دػي ليتش(

 آلجَهيي

)هيليگشم دس 

 دػي ليتش(

 گلَثَليي

)هيليگشم دس 

 دػي ليتش(

 ولؼين

)هيليگشم دس 

 دػي ليتش(

فؼفش

)هيليگشم دس 

دػي ليتش(

آالًيي آهيٌَ 

تشاًؼفشاص

)هيليگشم دس 

دػي ليتش(

آػپبستبت آهيٌَ 

تشاًؼفشاص

)هيليگشم دس 

دػي ليتش(

50/220 ؿبّذ  67/3 ab75/1  92/1 ab87/10  47/7  85/2 b
 33/315 ab

 

50/230 هؼذًيهٌگٌض   70/3 ab70/1  00/2 a72/1095/7  70/3 a
 33/387 a

 

50/209 هٌگٌض آلي  32/3 b65/1  67/1 b57/1085/6  32/2 c
 95/247 b

 

 -هٌگٌضآلي

 هؼذًي
50/225  82/3 a75/1  07/2 a65/1085/6  00/3 b

 58/278 b
 

 

اؿتجبُ اػتبًذاسد 

 هيبًگيي
92/23  160/0  085/0  122/0  312/0  450/0  198/0  93/37  

ػغح هؼٌي 

 داسي
933/0  020/0  814/0  016/0  916/0  17/0  003/0  015/0  

 .اػت 05/0داس آهبسي دس ػغح  حشٍف غيش هـبثِ دس ّش ػتَى  ثيبًگش تفبٍت هؼٌي -

 پي پي ام هٌگٌض آلي( 50پي پي ام اوؼيذ هٌگٌض+  50هؼذًي )-پي پي ام هٌگٌض آلي(، آلي 100پي پي ام اوؼيذ هٌگٌض (، آلي ) 100ؿبّذ )تيوبس وٌتشل(، هؼذًي  ) -*

ثيوبسي ثشًٍـيت ػفًَي ثيي تيوبسّبي هيضاى ػيبس پبدتي اٍليِ ػليِ 

. هيضاى ػيبس پبدتي (<05/0P)داسي ًذاؿت  آصهبيـي تفبٍت هؼٌي

ثشًٍـيت ػفًَي  ثيي تيوبسّبي حبٍي هٌگٌض آلي ٍ  ثبًَيِ ثش ػليِ

ووتشيي  (،>05/0P)داسي  ٍخَد داؿت  تيوبس ؿبّذ تفبٍت هؼٌي

همذاس ايي فبوتَس دس تيوبس ؿبّذ هـبّذُ ؿذ وِ ثب تيوبس هٌگٌض آلي 

داسي داؿت، دس حبلي وِ ثب  هؼذًي تفبٍت هؼٌي -ٍ هٌگٌض آلي

(. P>0/05داسي ًذاؿت) تيوبس هٌگٌض هؼذًي تفبٍت هؼٌي

McDowell  (2003ثيبى وشد وِ ػالٍُ ثش ًمؾ ) ٍ ّبي سؿذ

يي هَاد هؼذًي ثشاي ثْتش ؿذى ػولىشدي هَاد هؼذًي ون ًيبص، ا

ػولىشد ايوٌي پشًذُ ًيض هَثش ٍ هفيذ ّؼتٌذ ٍ هيضاى اػتفبدُ ثشاي 

ثْيٌِ ؿذى ػيؼتن ايوٌي سا ثبالتش اص حذالل ًيبص هؼشفي ؿذُ تَػظ 

ثشاي ايي ػٌبكش ضشٍسي اػت. يىي اص   NRC 1994خذاٍل  

ًگشاًيْبي كٌؼت عيَس تمَيت ػيؼتن ايوٌي پشًذُ دس ؿشايظ 

ّبي هختلف تشع ّبي هحيغي ٍ تغزيِ اي اػت، صيشا اػتشعاػ

وَتبُ هذت ٍ ثلٌذ هذت تبثيش هخشثي ثش ػيؼتن ايوٌي پشًذُ 

Munck et al., 1984 (دس ايي تحميك پبػخ هٌبػجي اص داسد ،)

تيوبسّبي آصهبيـي دس تيتش اٍليِ ثشًٍـيت ٍ ًيَوبػل هـبّذُ ًـذ 

وِ ػي پشًذُ دس تؼييي  ايي اهش هوىي اػت ثؼلت ايي هَضَع ثبؿذ

سٍصگي ثَدُ اػت وِ دس ايي هذت ًيبص  15تيتشّبي اٍليِ حذٍدا 

دهبيي پشًذُ ثبالتش ثَدُ ٍ اػتشع ثِ ًحَ هٌبػجي تَػظ پشًذُ 

تحول ؿذُ اػت. دس هَسد تيتش ثبًَيِ دس هَسد ّش دٍ ًَع ٍاوؼي 

هؼٌي داس ثَد ثذيي كَست وِ هىول وشدى ثخلَف دس فشم آلي 
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جتي ثش ايي پبػخ داؿتِ اػت ٍ پبػخ پشًذُ ثِ ٍاوؼي داساي تبثيش هث

همبديش ثبالتشي اػت وِ ًـبى اص تمَيت ػيؼتن ايوٌي پشًذُ ثشاي 

  ّب داسد. تَليذ آًتي ثبدي ثش ػليِ ايي ٍاوؼي

ًتبيح هشثَط ثِ اثش تيوبسّبي آصهبيـي ثش عَل ٍ ٍصى ثخؾ ّبيي 

گشديذُ اػت. اثش اسائِ  11اص اػتخَاى پب دس خذٍل ؿوبسُ 

تيوبسّبي هختلف آصهبيـي ثش ٍصى ول ٍ عَل پب تفبٍت 

(، تيوبسّبي حبٍي هٌگٌض آلي ٍ P<0/05داسي ًـبى داد ) هؼٌي

هخلَط هٌگٌض هؼذًي ٍ آلي داساي ثبالتشيي همذاس ثَدًذ وِ ثب تيوبس 

(. ٍصى ٍ عَل اػتخَاى P<0/05وٌتشل تفبٍت هؼٌي داسي داؿتٌذ)

بسّبي آصهبيـي لشاس گشفت، تيوبس ؿبّذ ؿبًه تحت تبثيش تيو

داسي ثب تيوبس هٌگٌض آلي ٍ  داساي پبئيٌتشيي همذاس ثَد ٍ تفبٍت هؼٌي

(. خبوؼتش اػتخَاى P<0/05هخلَط هٌگٌض آلي ٍ هؼذًي داؿت )

ؿبًه ٍ اًگـت هيبًي ثيي تيوبسّبي هختلف آصهبيـي تفبٍت 

دس  ( دس ّش دٍ كفت، ووتشيي همذاسP<0/05هؼٌي داسي داؿت)

تيوبس وٌتشل ٍ ثيـتشيي همذاس دس تيوبسّبي حبٍي هٌگٌض اص ّش هٌجغ 

تحميمبت  .ٍخَد داؿت وِ تفبٍت هؼٌي داسي ثب وٌتشل داؿتٌذ

ًـبى دادًذ وِ ػٌبكشي هبًٌذ هٌگٌض ًمؾ ػبختبسي ًيض داسًذ ٍ ايي 

(، دس Li et al., 2008ًمؾ دس ػبختبس اػتخَاًْب ٍخَد داسد)

هثل ٍصى ٍ عَل پب ٍ اػتخَاى ؿبًه  هَسد كفبت هَسفَلَطيه

دس اغلت  هَاسد تيوبس وٌتشل پبئيٌتشيي ػولىشد سا داؿت ٍ ػپغ 

تيوبس هٌگٌض هؼذًي ٍ دس ػغح ثبالتش تيوبسّبي هٌگٌض آلي ٍ 

هؼذًي لشاس داؿتٌذ ثِ ًظش دس ايي فشاػٌدِ ّب –هخلَط هٌگٌض آلي 

اص كفبت هَسد ثيـتش اص ًَع هٌگٌض تبثيش داؿتِ اػت. همبديش ثؼيبسي 

ثشسػي دس اػتخَاى ثخلَف خبوؼتش ٍ هٌگٌض هَخَد دس 

اػتخَاى ؿبًه دس تيوبسحبٍي هٌگٌض پشٍتئيٌبتِ يب آلي ثبالتش اص 

وٌتشل ٍ تيوبس حبٍي هٌگٌض هؼذًي ثَد ٍ ايي هَضَع دس تيوبسّبي 

حبٍي هٌگٌض ًؼجت ثِ تيوبس وٌتشل كبدق ثَد.  ثِ ًظش هي سػذ دس 

اس هٌگٌض تبثيش داؿتِ اػت تب ًَع هٌجغ تبهيي ايي كفبت ثيـتش همذ

هٌگٌض خيشُ. 
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در  يگَضت ّاي خَخِ تيوارّاي هختلف آزهایطي بر برخي فراسٌدِ ّاي هربَط بِ قسوتْاي هختلف استخَاى پا اثر -11 خذٍل

 يرٍزگ 49

 تيوبسّبي آصهبيـي*

  اػتخَاى ؿبًه  ول پب

 ٍصى

 )گشم(

 عَل

 )هيليوتش(
 

 ٍصى

 )گشم(

 عَل

 )هيليوتش(

 خبوؼتش

) دسكذ(

هٌگٌض

) دسكذ(

01/51 ؿبّذ  45/142 ab03/29  26/79 ab90/10  00/2 ab
 

69/54 هؼذًيهٌگٌض   52/149 ab18/30  68/84 a 46/13  19/2 a
 

45/58 هٌگٌض آلي  07/153 b56/32  88/85 b 63/13  21/2 b
 

46/56 هؼذًي -هٌگٌضآلي  85/153 a03/34  94/88 a 66/14  45/2 b
 

 

29/2 اؿتجبُ اػتبًذاسد هيبًگيي  11/2  11/1  28/1  32/0  56/0  

033/0 ػغح هؼٌي داسي  004/0  008/0  001/0  035/0  007/0  
 .اػت 05/0داس آهبسي دس ػغح  حشٍف غيش هـبثِ دس ّش ػتَى  ثيبًگش تفبٍت هؼٌي -

 پي پي ام هٌگٌض آلي( 50پي پي ام اوؼيذ هٌگٌض+  50هؼذًي )-پي پي ام هٌگٌض آلي(، آلي 100پي پي ام اوؼيذ هٌگٌض (، آلي ) 100وٌتشل(، هؼذًي  )ؿبّذ )تيوبس  -*

گيري کليًتيدِ  

ثغَس ولي دس ايي تحميك ًـبى دادُ ؿذ وِ هىول وشدى خيشُ 

ؿشايظ پشٍسؽ دهبيي تبثؼتبى ثب فشم هٌگٌض آلي ػَيب دس  -رست

پي پي ام هىول ؿذُ دس خيشُ  100)هٌگٌض پشٍتئيٌبتِ( دس ػغح 

وٌتشل هيتَاًذ تبثيش هغلَثي ثش كفبت ػولىشدي ثخلَف ٍصى 

سٍصگي، ثبصدّي خَسان، وبّؾ كذهبت  49ٍ  42ثذى دس 

وجذي ٍ هحتَي خبوؼتش اػتخَاى ٍ اًگـت دس خَخِ ّبي ًش 

داؿتِ ثبؿذ.  هىول وشدى خيشُ ثب فشم هؼذًي اوؼيذ هٌگٌض گَؿتي 

دس ػغح روش ؿذُ ًؼجت ثِ تيوبس وٌتشل تبثيش هثجتي ثِ ّوشاُ 

داؿت  ثيبى تَاى هي آصهبيؾ اص آهذُ ثذػت ًتبيح اػتٌبد ًذاؿت. ثِ

پي پي ام هبصاد دسخيشُ  هيتَاًذ دس ؿشايظ  100وِ هٌگٌض تب 

پشٍسؿي تبثؼتبى اثشات ػَدهٌذي دس وبّؾ اثش اػتشع گشهبيي 

 داؿتِ ثبؿذ. 

 

 تطكر ٍ قذرداًي   

ًَيؼٌذگبى ايي همبلِ اص هؼبًٍت پظٍّـي داًـگبُ اسان ثِ ػلت  

يي اص وبسؿٌبع حوبيتْبي هبلي اص ايي تحميك ووبل تـىش سا داسًذ. ّوچٌ

گشٍُ ٍ وبسوٌبى هضسػِ گشٍُ ػلَم داهي  داًـگبُ اسان ثبثت هؼبػذت 

 دس اًدبم ايي تحميك لذسداًي هي گشدد.
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