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 چکیذه

گٌذم ٍ رست دس جیشُ آغبصیي ثش ػولکشد گَسبلِ  هختلف داًِ شکل فیضیکی سغح هصشف ٍ ایي هغبلؼِ ثِ هٌظَس ثشسسی تبثیش

تکشاس هَسد هغبلؼِ  12تیوبس ٍ  4دس قبلت عشح کبهال تصبدفی ثب  ّلشتبیي، س گَسبلِ ًش ٍ هبدُاس 48 .ّبی شیشخَاس اًجبم شذ

ّفتگی ٍ صهبى شیشگیشی اًجبم  6ٍ  3ّب دس صهبى تَلذ، خَساک هصشفی ثِ صَست سٍصاًِ تؼییي ٍ ٍصى کشی گَسبلِ .قشاس گشفت

ّفتگی تب صهبى 6ّفتگی ٍ  3-6ّفتگی،  0-3یدٍسُ ّبهصشف هبدُ خشک دس ٍ  هصشف خَساک آغبصیي دس ّفتِ اٍل .شذ

ثش هصشف  هثجتی هؼٌی داس تبثیش، داًِ کبهل رست + تیوبس داًِ کبهل گٌذم .تیوبسّبی آصهبیشی قشاس گشفت تحت تبثیش شیشگیشی

ثش شکل الٍُ ػًشبى داد کِ  پژٍّشًتبیج . توبهی دٍسُ ّب داشتخَساک آغبصیي دس ّفتِ ًخست ٍ هبدُ خشک هصشفی دس 

 .کبّش سي ًشخَاس ٍ کبّش سي شیشگیشی داشت ،گَسبلِ ّب ػولکشد ثشًقش هؤثشی ًیض  فیضیکی، تشکیت خَساک آغبصیي

 خَساک آغبصیي، افضایش ٍصى سٍصاًِ، ضشیت تجذیل خَساک :کلیذی واشه های

 مقذمه

ٍیژگی ّبی سبختبسی ٍ سبختوبًی ًشبستِ،  غالت ثِ ػٌَاى هٌجغ اصلی ًشبستِ، اص جَاًت هتؼذد اص جولِ اص ًظش هیضاى ٍ شکل ٍ

 (.2007آتبسَگلَ،)تفبٍت ثسیبسی داسًذ ٍ دس ثیي غالت، گٌذم ثبالتشیي هیضاى ًشبستِ سا داسا هی ثبشذ 

خَساک ّبی خیلی ًشم ٍ آسدی ًِ تٌْب هَجت کبّش هصشف خَساک هی شًَذ، ثلکِ ثِ دلیل چسجیذى ٍ هبًذى دس ثیي 

تفبٍت دس اًذاصُ رسات خَساک . هی شَد( پبساکشاتَصیس)قِ شذى سلَل ّبی سغحی شکوجِ پشصّبی شکوجِ هَجت ٍسقِ ٍس

آغبصیي، ػولکشد گَسبلِ سا تحت تبثیش قشاس هی دّذ ٍ هَجت افضایش ٍصى سٍصاًِ ثیشتش ٍ تَسؼِ صٍد ٌّگبم ٍظبیف شکوجِ ٍ ثِ 

سبیش فیضیکی، تَاى فیضیکی (. 2007چ ٍ ّوکبساى، ؛ ث2009استشاسیٌسکب ٍ ّوکبساى، )ػجبستی کبّش سي اٍلیِ ًشخَاس هی شَد 

 ًبپذیذ شذى هبدُ خشک(. 1997گشیي ٍٍد ٍ ّوکبساى،)ّش خَساک دس حزف الیِ ی کشاتیٌِ ی اپیتلیَم شکوجِ هی ثبشذ 

پبییي است، ٍلی ثب شکستِ شذى داًِ، اًذاصُ رسات ثش سشػت تخویش ٍ سشػت حزف رسات  گٌذم کبهل دس ششایظ عجیؼی

هی تَاًذ دس ( سبلن)شکوجِ هَثش است ، اهب دس گَسبلِ ثِ دلیل ایٌکِ هی تَاًذ غزا سا ثش ػکس گبٍ ثجَد، داًِ گٌذم کبهل  اص هحیظ

شکل فیضیکی خَساک آغبصیي ثش تَسؼِ (. 1996هک آلیستش ٍ چٌگ،)خَساک آغبصیي ثِ ػٌَاى ثخشی اص غلِ ثِ کبس ثشدُ شَد 

، ّوچٌیي خصَصیبت فیضیکی هَاد (2013هًَتَسٍ ٍ ّوکبساى،)یبس هَثش است شکوجِ، هصشف هبدُ خشک ٍ قبثلیت ّضن ثس

سَآسص ٍ )خشجی ٍ صثش، هٌجش ثِ تَسؼِ ػضالًی دیَاسُ شکوجِ، تحشیک ًشخَاس ٍ جزة اسیذّبی چشة فشاس هی شَد 

شی، ثِ ّوشاُ رست، ثش ثشسسی اثشات هیضاى گٌذم دسخَساک آغبصیي گَسبلِ ّبی شی ّذف اص اًجبم ایي هغبلؼِ،(. 2006ّوکبساى،

هصشف هبدُ خشک، تحشیک سشیغ گَسبلِ ثشای ششٍع استفبدُ اص خَساک آغبصیي، سي ششٍع ًشخَاس ٍ کبّش سي اص شیشگیشی 

 .گَسبلِ ّبی شیشی ثَد
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 مواد و روش ها

ٍ تیوبسّبی هَسد  استفبدُ شذ( 40±3)کیلَگشم  40ساس گَسبلِ ًش ٍ هبدُ ّلشتبیي ثب ٍصى تَلذ  48جْت اًجبم آصهبیش اص 

+ رست آسیبة شذُ %  50: 3داًِ کبهل گٌذم، تیوبس%  50+ داًِ کبهل رست %  50: 2رست آسیبة شذُ، تیوبس: 1استفبدُ شبهل تیوبس

 . داًِ کبهل رست ثَد: 4گٌذم آسیبة شذُ، تیوبس%  50

ّفتگی ٍ صهبى شیشگیشی اًجبم  6ٍ  3 ٍصى کشی صهبى تَلذ ٍ دس سٌیي. هصشف خَساک آغبصیي ثِ صَست سٍصاًِ اًذاصُ گیشی شذ

ثبس هشبّذاتی ثشای شٌبسبیی گَسبلِ ّبیی کِ دس حبل ًشخَاس کشدى  4ثِ هٌظَس ثشسسی اثش تیوبسّب ثش فؼبلیت ًشخَاس، سٍصاًِ . شذ

صهبى ٍ ثب  4فشاسٌجِ ّبی اًذاصُ گیشی شذُ دس ایي آصهبیش دس . ثَدًذ، اًجبم شذ ٍ سي اٍلیي ًشخَاس ثشای ّش گَسبلِ تؼییي شذ

سٍص هتَالی  3هؼیبس اص شیشگیشی گَسبلِ ّب هصشف . هَسد تجضیِ ٍ تحلیل قشاس گشفت SAS (Version 9.2)استفبدُ اص ًشم افضاس 

 . گشم هبدُ خشک خَساک آغبصیي ثَد 900ثِ هیضاى 

 نتایج و بحث

ّفتگی تب صهبى شیش گیشی  6ّفتگی ٍ  3-6ّفتگی،  0-3ًتبیج ثِ دست آهذُ دس هَسد هبدُ خشک هصشفی دس دٍسُ ّبی صهبًی

ًشبى داد کِ ٍجَد داًِ کبهل گٌذم، ثبػث ثِ ٍجَد آهذى اثشات هثجتی دس ایجبد تحشیک، ثشای ششٍع هصشف خَساک آغبصیي شذُ 

شکل فیضیکی خَساک آغبصیي ٍ ّوچٌیي تشکیت جیشُ احتوبال دس تحشیک هصشف خَساک، ًقشی هْن ٍ تؼییي کٌٌذُ داشتِ  .است

اًذاصُ ثضسگتش رسات خَساک ثبػث ایجبد اثش سبیشی دس .  ٍ ایي دٍ ػبهل ثب تقَیت اثش یکذیگش، ًقش خَد سا ایفب ًوَدًذاست 

  (.1998ًبٍلتَى، ) دیَاسُ شکوجِ هی شَد کِ ایي اهش خَد ثبػث افضایش سشػت جزة اسیذّبی چشة فشاس هی شَد

ثب تَجِ ثِ ایٌکِ قبثلیت ّضن (. =0016/0P)داًِ کبهل رست ثَد + ل گٌذم ثیشتشیي افضایش ٍصى سٍصاًِ هشثَط ثِ تیوبس داًِ کبه

هبدُ خشک، پشٍتئیي خبم ٍ ًشبستِ گٌذم ثبالتش اص جَ ٍ رست هی ثبشذ، ثبالتش ثَدى افضایش ٍصى سٍصاًِ ثذى دس تیوبس داًِ کبهل 

اس، تحت تبثیش شکل فیضیکی خَساک آغبصیي قشاس سي ششٍع ًشخَ. داًِ کبهل رست سا ًیض هی تَاى ثِ ایي دالیل ًسجت داد + گٌذم 

داًِ کبهل رست ٍ تیوبس داًِ کبهل رست دس سي کوتشی ًسجت ثِ تیوبسّبی حبٍی + تیوبس داًِ کبهل گٌذم (. =007/0P)گشفت 

ًِ گٌذم، دا. ػول ًشخَاس، ًشبى دٌّذُ تکبهل صٍد ٌّگبم ٍظبیف شکوجِ هی ثبشذ. غالت آسیبة شذُ ثِ فشایٌذ ًشخَاس پشداختٌذ

ٍ ایجبد هحیغی ( ثَتیشات ٍ پشٍپیًَبت)حبٍی ًشبستِ ثبالتش ثب قبثلیت ّضن ثیشتشی هی ثبشذ کِ ثش تَلیذ اسیذّبی چشة فشاس 

 (. 2009استشاسیٌسکب ٍ ّوکبساى،) هٌبست دس شکوجِ اص ًظش جوؼیت هیکشٍثی ثشای ّضن ثْتش ٍ کبسآهذتش هَثش است

داًِ کبهل رست، داسای + تیوبس داًِ کبهل گٌذم .  کل فیضیکی خَساک قشاس گشفتسي اص شیشگیشی تحت تبثیش تشکیت ٍ ش

 .هَافق ثَد( 2004)ٍ ثتوي ٍ ّوکبساى ( 2007)کِ ثب یبفتِ ّبی پَستش ٍ ّوکبساى ( =012/0P)کوتشیي سي شیشگیشی ثَد 

سي شیشگیشی، افضایش ٍصى  ، سجت کبّش ًتیجِ گیشی شذ کِ ٍجَد داًِ کبهل گٌذم ثِ ّوشاُ داًِ کبهل رست دس جیشُ

سٍصاًِ ثیشتش ٍ افضایش هصشف خَساک دس ّفتِ ّبی ًخست ٍ کل دٍسُ شیشخَاسگی ٍ ثْجَد ػولکشد ٍ سشذ گَسبلِ ّبی شیشی 

 .شذ
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