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 مقذمٍ

هحققبى . ثبص داسای اّویت ٍیظُ ای ثشخَسداس ثَدُ اػتضشٍست ٍخَد هَاد هؼذًی دس تغزیِ عیَس اص دیش 

پی ثشدُ اًذ کِ حالل تشیي ٍ دس ػیي حبل قبثل خزة تشیي ؿکل ػٌبكش ضشٍسی حبلت ػبدُ ی یًَی اتوْب 

هَاد هؼذًی دس هخلَط ّضوی ثِ ساحتی تـکیل کیالت هی دٌّذ کِ ایي حبلت هی تَاًذ . هی ثبؿذ 

ثِ هؼٌی پٌدِ گشفتِ ؿذُ ( chele)کلوِ کیالت اص لغت یًَبًی کل . گزاسد ثشقبثلیت دػتشػی ایي هَاد تبثیش

اػت ٍ تَكیف هٌبػجی  ثشای چگًَگی اتلبل کبتیًَْبی چٌذ ظشفیتی ثب هَاد فلضی هی ثبؿذ کِ ایي 

دس ٍاقغ کیالتْب ػبهلیٌی ّؼتٌذ کِ ػٌبكش هؼذًی سا ثِ . اتلبالت هٌدش ثِ تـکیل تشکیجبت حلقَی هی ؿَد 

تـکیل کیالت ثب قٌذّب ، اػیذّبی آهیٌِ ٍ ػبیش کشثَّیذساتْب دس هَاد ّضوی . ى تغییش هی دٌّذ ؿکل یَ

کیالت ّب هوکي اػت ثِ . کبهال ػبدی ثَدُ ٍ دس ٍاقغ هَاد هؼذًی کوی ثِ كَست غیش هتلل یبفت هی ؿًَذ 

ذیذ آى تَػظ ٍػیلِ خلَگیشی اص تجذیل ػٌلش ثِ ؿکل غیش هحلَل دس سٍدُ ٍ یب خلَگیشی اص خزة ؿ

کلَئیذّبی غیش هحلَل کِ هبًغ خزة ػٌبكش خَاٌّذ ؿذ هَخت افضایؾ خزة ٍ قبثلیت دػتشػی ػٌبكش 

ّذف اص تـکیل کیالت ّب افضایؾ صیؼت فشاّوی هَاد هؼذًی ثشای حیَاًبت ثِ هٌظَس تقَیت . هؼذًی گشدًذ 

ی اثشات ػوی هَاد هؼذًی ٍ ّوچٌیي کیالت کشدى ثبػث کبّؾ احتوبل. فؼبلیت ّبی هتبثَلیکی هی ثبؿذ

هَاد هؼذًی کیالت ؿذُ دس ػیؼتن ثیَلَطیکی ثؼیبس ثب اّویت اًذ ٍ ثیـتش . خلَگیشی اص سػَة آًْب هی ؿَد

 3دس ػیؼتوْبی ثیَلَطیکی . آًضیوْب ثشای ایدبد ػبختبس تبثیشگزاس دس ػبختوبى خَد ثِ یک کیالت ًیبص داسًذ

.  ّبیی کِ هٌدش ثِ اًتقبل ٍ رخیشُ ی یًَْبی فلضی هی ؿًَذکیالت ( الف: ًَع کیالت هـخق ؿذُ اػت 

کیالت ّبیی کِ ػجت اختالل دس اػتفبدُ اص کبتیًَْبی ( ج  کیالتْبی ضشٍسی خْت ػَخت ٍ ػبص( ة

اهشٍصُ هـخق ؿذُ کِ اػتفبدُ اص کیالتْبی هَاد هؼذًی ثبػث ثْجَد ػولکشد ٍ ػیؼتن . ضشٍسی هی گشدًذ 

 . اقتلبدی تش ؿذى خیشُ عیَس هی گشددایوٌی عیَس ٍ دس ًتیدِ 

 اثز عامل کیالت کىىذٌ بز قابلیت دستزسی عىاصز معذوی

اص لحبػ . ضشیت پبیذاسی آى کیالت گفتِ هی ؿَد ( اص لحبػ کوی)ثِ هیل تشکیجی کیالت ثب یَى فلضی 

لضی گشدد کِ تئَسی یک یَى فلضی کِ ثبالتشیي ضشیت پبیذاسی سا داسد هی تَاًذ دس کیالت خبًـیي یَى ف

ثذیي تشتیت یک تشکیت آلی هی تَاًذ ثب یًَْبی فلضی ثبًذ ؿَد ٍ . داسای ضشیت پبیذاسی کوتشی اػت

ضشیت پبیذاسی هٌبػت، یک ػبهل هْن ثشای . تـکیل یک تشکیت پیچیذُ ثبثجبت، خٌثی ٍ هحلَل سا دّذ

چگًَِ ػَاهل کیالت ضشیت پبیذاسی هؼیي هی کٌذ کِ . کبسکشد تغزیِ ای یک کیالت هحؼَة هی ؿَد

اگش ػبهل کیالت کٌٌذُ ثب فلض ثغَس قَی ثبًذ ؿَد ٍ . کٌٌذُ یَى ّبی فلضات سا ثغَس ضؼیف یب قَی دسثشگیشًذ

کیالت تـکیل دّذ آى یَى فلضی هَخَد دس کیالت تَػظ ثذى هَسد اػتفبدُ قشاس ًوی گیشد حتی اگش آى 
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هوکي اػت قجل اص ایٌکِ ثِ سٍدُ ّب ثشػذ دس اگش ضشیت پبیذاسی کیالت ضؼیف ثبؿذ، . کیالت خزة ؿَد

ثِ ػٌَاى هثبل کیالت کلؼین ػیتشات کِ ضشیت . هؼذُ ؿکؼتِ ؿَد ٍ هضایبی هفیذ خَد سا اص دػت دّذ

ثشػکغ،هغ کِ . پبیذاسی ضؼیفی داسد تَػظ آة ٍ اػیذّبی هؼذُ ؿکؼتِ ٍ ثِ ساحتی اص ّن خذا هی ؿَد

ثبس ضشیت پبیذاسی قَی تشی ًؼجت ثِ کلؼین ػیتشات داسد هیلیَى  01تـکیل کیالت هی دّذ  EDTAثب 

ضشیت پبیذاسی کیالت ّبی هَاد هؼذًی تحت تأثیش ػَاهل . ٍ تَػظ ثذى هَسد اػتفبدُ قشاس ًوی گیشد

 :هتؼذدی هی ثبؿذ کِ اص خولِ هی تَاى ثِ هَاسد ریل اؿبسُ ًوَد

حلقِ ٍ لیگبًذّبی غیش  5تـکیل لیگبًذّبی اؿجبػی کِ : اوذاسٌ حلقٍ َتزيسایکلیک کیالت  -1

ثِ ػٌَاى هثبل اػیذّبی . حلقِ سا هیذٌّذ، ثْتشیي ضشیت پبیذاسی کیالتی سا داسًذ 6اؿجبػی کِ تـکیل 

ٍلی ػیتشات، گلَکًَبت، فَهبسات ٍ . حلقِ سا ثذٌّذ 5آهیٌِ آلفب هبًٌذ گالیؼیي قبدسًذ تـکیل لیگبًذ 

 .ـکیل دٌّذ ثٌبثشایي کیالت پبیذاسی ّن ًذاسًذػَکؼیٌبت ًوی تَاًٌذ ػبختبسّبی هـبثِ سا ت

ّش چِ تؼذاد حلقِ ّبی لیگبًذّبی کیالت ثب یَى ّبی فلضی هـبثِ افضایؾ یبثذ،  :تعذاد حلقٍ َا  -2

 . پبیذاسی کل هلکَل ًیض افضایؾ هی یبثذ

ذى ثِ اکثش لیگبًذّب توبیل صیبدی ثِ دادى الکتشٍى ٍ سػی :استحکام ايلیٍ عامل کیالت کىىذٌ  -3

 . فشم ثبثت کیالت سا داسًذ هبًٌذ اػیذّبی آهیٌِ کِ ثِ فلضات الکتشٍى هی دٌّذ

ثیـتش کیالت ّبی پبیذاس ثب یک ثبس الکتشیکی صیبد ٍ لیگبًذّبی  :اوذاسٌ ي بار الکتزیکی لیگاوذ  -4

 . سا هی دٌّذثٌبثشایي اػیذّبی آهیٌِ ثْتش اص پشٍتئیي ّب تـکیل کیالت ّبی پبیذاس . کَچک ؿکل هی گیشد

لیگبًذّبی چٌذ . ایي ثِ تؼذاد قغت ّبی ثیي لیگبًذ ٍ فلض هشثَط اػت :لیگاوذَاي چىذ دوذاوٍ  -5

قغت سا داؿتِ ٍ  2ثشای هثبل اػیذّبی آهیٌِ اغلت .دًذاًِ ثیؾ اص لیگبًذّبی یک دًذاًِ پبیذاس ّؼتٌذ

  .پبیذاسی خَثی داسًذ

ذُ تَػظ کیالت ٍ پیًَذ پی، ثش پبیذاسی یک کیالت فلضات ثبًذ ؿ: تعذیل استحکام پیًوذ پی  -6

  .هبًٌذ فلض هغ کِ پبیذاسی صیبدی داسد. ثشای ػبختي فشم اًتقبلی فلض هؤثش ّؼتٌذ

لیگبًذّبی یک کیالت ثبیذ داسای حذاقل دٍ اتن دٌّذُ  :لیگاوذَاي طبیعی الکتزين دَىذٌ  -7

اتن ّبی دٌّذُ ثیـتش اتن . تـکیل حلقِ سا ثذٌّذ ثبؿٌذ کِ یَى ّبی فلضی هـبثِ ٍ هٌبػت سا ثبًذ کٌٌذ ٍ

هبًٌذ ًیتشٍطى، اکؼیظى ٍ . ّبی الکتشًٍگبتیَی ّؼتٌذ کِ دس ػوت ساػت خذٍل تٌبٍثی یبفت هی ؿًَذ

 . گَگشد کِ ثب اػیذّبی آهیٌِ تـکیل کیالت هی دٌّذ

 .تـکیل کیالت ثب اػتشی ؿذى هی تَاًذ ثِ تأخیش ثیبفتذ :اثزات استزي  -8

س کلی قبثلیت دػتشػی ػٌبكش کن ًیبص ثِ ؿکل ًوکْبی ػَلفبت، کلشیذ یب ًیتشات ثِ دلیل هحلَل ثِ عَ

%  61تب  51ثَدى ایي هَاد دس آة ثبال اػت ثِ ػٌَاى هثبل هٌیضین دس هٌیضیت آّکی قبثلیت دػتشػی هؼبدل 

کیالت کٌٌذُ یب  ػَاهل. قبثلیت دػتشػی داسد% 71داؿتِ حبل آًکِ ّویي ػٌلش دس ػَلفبت هٌیضین تب 

، پپتیذّب، پشٍتئیي ّب، (هبًٌذ گالیؼیي، ػیؼتیي، ػیؼتئیي ٍ ّیؼتیذیي )هوکي اػت اص اػیذّبی آهیٌِ 

اگضالیک، فشهیک، ػیتشیک، اػتیک ) یب اػیذّبی آلی (  EDTAهبًٌذ ) تشکیجبت ّتشٍػبیکلیک ٍ ػٌتتیک 

ذّبیی ثشای فلضات تجذیل هی ؿًَذ کِ خَاف ثؼضی هَاقغ اػیذّبی آهیٌِ ثِ لیگبً. ثبؿٌذ( ٍ فبیتیک اػیذ 

فیضیکَؿیویبیی کؼت کٌٌذ تب ثتَاًٌذ آى فلض سا دس خَى اًتقبل ٍ یب اص دیَاسُ ی ػلَلی ػجَس دٌّذ ٍ یب ثبػث 
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اهشٍصُ لیگبًذّبی هلٌَػی ثؼیبسی ًیض ٍخَد داسد کِ هوکي اػت قبثلیت . خزة آى یَى فلضی ؿًَذ

کِ هی ( EDTA)اػیذ اتیلي دی آهیي تتشا اػتیک: قشاس دٌّذ هبًٌذ  دػتشػی هَاد هؼذًی سا تحت تبثیش

دس ثذى ًیض کیالتْبیی . تَاًذ ثب فلضات تـکیل کیالت دّذ ٍ قبثلیت دػتشػی ػٌبكش هؼذًی سا ثْجَد ثخـذ

ٍخَد داسد کِ یَى فلضی سا ثِ گًَِ ای دس ثش هی گیشًذ کِ ایي ػبختوبى ثشای اًدبم فؼبلیتْبی هتبثَلیکی 

دس ثؼضی هَاسد اتلبالت فلضی ثِ كَست تلبدفی ثِ ٍخَد هی .  B12فلضی ضشٍسی اػت هبًٌذ ٍیتبهیي  یَى

ظیکی ًذاسًذ ٍ ثبػث هی ؿًَذ کِ یک ػٌلش ضشٍسی ثشای اًدبم ػول هتبثَلیکی   آیٌذ ٍ اسصؽ ٍ ّذف ثیَلَ

اًذاصُ . دػتشع هی ًوبیذسا غیش قبثل ( Zn)خَد غیش قبثل دػتشع ًوبیٌذ هبًٌذ اػیذ فبیتیک کِ ػٌلش سٍی 

ی هَلکَلْب ، ٍضؼیت فضبیی اتوْب ٍ یب ػویت ایي تشکیجْب دس هَسد ػَاهل کیالت کٌٌذُ تؼییي کٌٌذُ 

ایي کِ یک کیالت ثتَاًذ قبثلیت دػتشػی سا افضایؾ . قبثلیت دػتشػی یًَْبی فلضی دس کیالت ّب هی ثبؿٌذ

دس خیشُ هی ثبؿذ تب ثتَاًذ فلض سا ثِ ثبفت هَسد ًظش دّذ هشثَط ثِ قذست پبیذاسی آى ثشای تشکیت ثب فلض 

ثِ عَس کلی خزة هَاد هؼذًی ًیبصهٌذ قبثلیت حل ؿذى هَادهؼذًی دس دیَاسُ ی سٍدُ اػت ٍ ثِ .حول ًوبیذ

هـخق ؿذُ کِ کیالت ّبی . ظشفیت ػٌبكش ثبًذ کٌٌذُ ثشای اًتقبل تَػظ پشٍتئیٌْبی حبهل ثؼتگی داسد

ثب ثبصدُ ثبالیی خزة هی ؿًَذ کِ احتوبالٌ ایي اهش ثِ ایي ػلت اػت کِ آًْب ثِ  اػیذ آهیٌِ ای ٍ پپتیذی

اص عشف دیگش اثشات . خبی ػبص ٍکبس اًتقبل فؼبل هَاد هؼذًی ، ثِ ٍػیلِ ػبص ٍ کبس پپتیذی خزة هی ؿًَذ

ت ثِ ػلت ثذیي تشتی. آًتب گًَیؼوی فلضات ثش ّن ًیض هی تَاًذ خزة ػٌبكش هؼذًی سا تحت تبثیش قشاس دّذ

دس خیشُ ی غزایی عیَس  خَاف هتفبٍت ػَاهل ایدبد کٌٌذُ ی کیالت اػتفبدُ اص آًْب ثِ ػٌَاى هکول هؼذًی

 .ثحث ثشاًگیض ؿذُ اػت

 اثز استفادٌ اس کیالت َاي معذوی بز عملکزد طیًر

هَاد هؼذًی کِ اخیشا تَلیذ هی ؿًَذ ثِ كَست کوپلکغ هَاد هؼذًی کن ًیبص ثب اػیذ  :مزغ گًشتی ( الف 

ثذیي تشتیت ثِ دلیل ضشیت . آهیٌِ ّب اػت کِ تشکیت پبیذاسی اػت ٍ صیؼت فشاّوی ثبالیی ًیض داسًذ

تَاًٌذ  پبیذاسی ثبالی آًْب دس هقبثل اثشات آًتبگًَیؼوی،ایي تشکیجبت دس سٍدُ ػشیؼب خزة ٍ دس ًْبیت هی

ایي هکول ّب ّوچٌیي هی تَاًٌذ تلفبت سا دس هشغْبی گَؿتی کبّؾ . ثبػث ثْجَد ػولکشد عیَس ؿًَذ

هتیًَیي ثِ خیشُ غبصّب ضشیت تجذیل غزایی سا  –ثِ عَس هثبل گضاسؽ ؿذُ کِ افضٍدى کوپلکغ سٍی . دٌّذ

ی غزایی ثَقلوَى ّب ًیض ثبػث  اضبفِ کشدى ایي کوپلکغ ثِ خیشُ.ثْجَد دادُ ٍ تلفبت سا ًیض کبّؾ هی دّذ

 .ثْجَد پبػخْبی ایوٌی گشدیذُ اػت

هتیًَیي دس خیشُ ی هشؽ ّبی  –ًتبیح آصهبیـبت ًـبى دادُ اػت کِ کبسثشد فشم سٍی  :مزغ تخمگذار ( ب

تخوگزاس ًؼجت ثِ فشم ّبی هؼذًی ػَلفبت سٍی ٍ اکؼیذ سٍی صیؼت فشاّوی ثبالتشی سا ًـبى دادُ اػت ٍ 

ّوچٌیي هیضاى صیؼت . ثْجَد ثخـیذُ اػت% 216ػی سٍی سا ًؼجت ثِ فشم ػَلفبت آى قبثلیت دػتش

ثِ ػالٍُ . فشاّوی هٌگٌض دس فشم کوپلکغ ثب هتیًَیي ًیض دس هشغبى تخوگزاس ثؼیبس ثبال گضاسؽ ؿذُ اػت

ت خَى ، افضایؾ عَل ٍیلی ّب دس قؼو HIاػتفبدُ اص هکولْبی هؼذًی ثبػث ثبال سفتي تیتش ًیَکبػل ٍ 

ظٍطًَم،ثْجَد ًؼجت عَل ٍیلی ّب ثِ ػوق کشیپتْب دس دػتگبُ گَاسؽ دس هشغبى تخن گزاس ؿذُ   دئَدًَم ٍ 

ّوچٌیي اػتفبدُ اص کیالت ّب ثبػث ثْجَد پبساهتشّبی کیفی تخن هشؽ هثل ٍصى ، ضخبهت پَػتِ ٍ .اػت
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ث کبّؾ ضشیت تجذیل سٍی ًیض ثبػ –کیالت هتیًَیي . ٍاحذ ّبف دس تخن هشغْبی تَلیذی گشدیذُ اػت

 .غزایی ٍ کبّؾ ایدبد صخن پب دس هشغبى تخوگزاس ؿذُ اػت

ًتبیح حبكل اص تحقیقبت هختلف دس هَسد هشغبى هبدس گَؿتی ًیض ًـبى دادُ کِ افضٍدى  :مزغ مادر ( ج

هتیًَیي دس خیشُ هشؽ ّبی هبدس ثبػث ثْجَد کیفیت پَػتِ تخن هشؽ،افضایؾ ثبسٍسی ثِ هیضاى  -هکول سٍی 

، افضایؾ خَخِ دس آٍسی،کبّؾ هشگ ٍ هیش اٍلیِ ی خٌیٌی،افضایؾ ٍصى خَخِ ّبی تَلیذی،افضایؾ % 6/3

 .هقبٍهت ثِ ثیوبسی ٍ افضایؾ اًتقبل آًتی ثبدی ّبی هبدسی ثِ خٌیي ؿذُ اػت

 :مىابع

 ٍیشایؾ ػَم ، خلذ( اكفْبى)تغزیِ ی هشؽ ، تشخوِ اًتـبسات خْبد داًـگبّی . 1381پًررضا ، ج ،  .1
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