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  آٍیشي در تغذیِ طیَراثزات استفادُ اس گیاُ 

 2، هحوذ رضا جوالی  1آسیِ هحوذی 

ٍ داًشجَی    asiyehmohamadi1992@gmail.com بِ تزتیب  داًشجَی کارشٌاسی  داًشگاُ کشاٍرسی ٍ هٌابع طبیعی راهیي خَسستاى 2ٍ  1

  کارشٌاسی ارشذ  تغذیِ دام داًشگاُ کشاٍرسی ٍ هٌابع طبیعی راهیي خَسستاى

 چکیذُ 

آٍیـي ثب ًبم ػلوی تیوَع ٍلگبسیغ یک گیبُ ػلفی هؼطش هتؼلق ثِ خبًَادُ ًؼٌبػیبى اػت ) کالًتش ًیؼتبًکی ٍ 

اػت کِ ثیـتش ثِ دلیل خبكیت آًتی  یکی اص گیبّبى داسٍیی ثب خبػتگبُ هذیتشاًِ ای ( . آٍیـي 1390 ّوکبساى

اکؼیذاًی خلَكیبت ضذ ثبکتشیبیی هَسد تَخِ هی ثبؿذ.  هْوتشیي تشکیجبت آٍیـي کبسٍاکشٍل ٍ تیوَل ثَدُ 

کِ ًـبى دادُ ؿذُ اػت ایي تشکیجبت داسای خلَكیبت آًتی اکؼیذاًی قَی هی ثبؿٌذ. تشکیجبت فٌَلئیک 

افضٍدى هَاد گیبّی   ت ضذ هیکشٍثی ٍضذ قبسزی پش اّویت هی ثبؿذ .هَخَد دس ایي گیبّبى ثِ دلیل ثشٍص خبكی

ثِ خیشُ هبکیبى هی تَاًذ تبثیش هثجتی سٍی ثشخی اص خلَكیبت فیضیَلَطیکی ، کیفیت ٍ تَلیذ تخن هشؽ ، کیفیت 

الؿِ ٍ ّوسٌیي کیفیت گَؿت رخیشُ ؿذُ داؿتِ ثبؿذ. افضٍدًی ّبی گیبّی ّوسٌیي ثِ دلیل خلَكیبت 

ؼیذاى ّبی ػٌتیک ثِ کبس هی سًٍذ ٍ ضوي ضفظ کیفیت گَؿت ، ّیر اثش ػَء پغ هبًذی سٍی آًتی اک

 ّبی خٌجِ اص آٍیـي اػبًغ اص اػتفبدُ( .  1391)ًَثخت ٍ ّوکبساى    هطلَل تَلیذی ٍ هطیط صیؼت ًذاسًذ

 ثشػالهتی ػَء تبثیش هـبّذُ ػذم خولِ اص هختلف دالیل ثِ تَخِ ثب ٍ داؿتِ هثجت تبثیش اقتلبدی ٍ تَلیذی
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قبثل تَكیِ هی ثبؿذ ) کالًتش  تْیِ پبییي ّبی ، ّضیٌِ هلشف ، ػَْلت اػبًغ هلشف طَل دس ّب خَخِ

(  ثب اًدبم آصهبیـبتی سٍی خَخِ ّبی گَؿتی ٍ 1387تیوَسی صادُ ٍ ّوکبساى )(.  1390 ًیؼتبًکی ٍ ّوکبساى

لظت کلؼتشٍل ٍ تشی گلیؼشیذ خَى گضاسؽ کشدًذ ثب اػتفبدُ اص ػلبسُ ی آٍیـي کبّؾ هؼٌی داسی سا دس غ

ی تَاًٌذ هطبلؼبت گزؿتِ ًـبى دادُ کِ ثشخی تشکیجبت فٌَلیک گیبّبى داسٍیی ه (.1391 )ًَثخت ٍ ّوکبساى

  ( . 139)طْوبػجی ٍ ّوکبساى هَخت کبّؾ کلؼتشٍل ؿًَذ

 هقذهِ

هٌبثغ پشٍتئیي ضیَاًی داسای كٌؼت طیَس کـَس خْت پبػخگَیی ثِ ًیبصّبی سٍص افضٍى خَاهغ ثـشی ثِ 

سا  اهکبى ثشٍص ثیوبسیْب ِ كَست فـشدُ ،ًگْذاسی كٌؼتی طیَس دس اثؼبد ٍػیغ ٍ ث .سؿذ زـن گیشی ثَدُ اػت

ٍ ًیض کوک ثِ افضایؾ سؿذ ٍ ثْجَد كفبت تَلیذی اص هَاد  ْت کبّؾ هیضاى ٍقَع ایي ثیوبسیْبافضایؾ دادُ کِ خ

اػتفبدُ اص آًتی ثیَتیک  .سؽ طیَس اػتفبدُ هی ؿَددس ٍاضذّبی پشٍ ک ّبلِ آًتی ثیَتیؿیویبیی هختلف اص خو

ّب دس صهیٌِ هجبسصُ ثب ػَاهل ثیوبسی صا ٍ ثْجَد ػولکشد دس کٌبس آًْب هـکالتی سا ًیض دس ثش داؿتِ اػت کِ اص 

، ثبقی هبًذى  ثی هقبٍم دس هقبثل آًتی ثیَتیک ّبهیکشٍ ِ ّبیخولِ ی ایي هـکالت هی تَاى ثِ پیذا ؿذى گًَ

 ( . 1391ًَثخت ٍ ّوکبساى  ) ش ػالهتی هلشف کٌٌذگبى اؿبسُ کشدثقبیبی آًْب دس تَلیذات ٍاثشات ػَء ایي هَاد ث

ْب ؿذُ ٍدس ػبیش کـَسّب ًیض هلشف آً دس پشٍسؽ طیَس هوٌَع ّب دس کـَسّبی اسٍپبیی هلشف اًتی ثیَتیک

اص هْوتشیي  ئیٌی اسگبًیک دس ضبل افضایؾ اػت . پشٍت توبیل ثِ اػتفبدُ اص فشآٍسدُ ّبی هطذٍد گشدیذُ ٍ

گیبّبى  .هطشک سؿذ دس كٌؼت طیَس هی تَاى ثِ گیبّبى داسٍیی اؿبسُ کشد آًتی ثیَتیک ّبی خبًـیي ّبی
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داسٍیی اص ػبل ّبی گزؿتِ ثشای دسهبى ثیوبسی ّب دس اًؼبى هَسد اػتفبدُ قشاس گشفتِ ٍ ضتی اهشٍصُ ًیض ػلی 

 . ( 1391 ًَثخت ٍ ّوکبساى) هٌـبء ثؼیبسی اص داسٍّب گیبّبى هی ثبؿٌذ  ، ػلوی ٍ كٌؼتیسغن پیـشفت ّبی 

 .یٌی ثشای آًتی ثیَتیک ّب سا داسدآٍیـي یکی اص گیبّبى داسٍیی اػت کِ پتبًؼیل خبیگض

 آٍیشي  خصَصیات 

) کالًتش ًیؼتبًکی ٍ  آٍیـي ثب ًبم ػلوی تیوَع ٍلگبسیغ یک گیبُ ػلفی هؼطش هتؼلق ثِ خبًَادُ ًؼٌبػیبى اػت

یکی اص گیبّبى داسٍیی ثب خبػتگبُ هذیتشاًِ ای اػت کِ ثیـتش ثِ دلیل خبكیت آًتی  آٍیـي  .( 1390 ّوکبساى

هْوتشیي تشکیجبت آٍیـي کبسٍاکشٍل ٍ تیوَل ثَدُ   .ضذ ثبکتشیبیی هَسد تَخِ هی ثبؿذ اکؼیذاًی خلَكیبت

تشکیجبت فٌَلئیک  .کِ ًـبى دادُ ؿذُ اػت ایي تشکیجبت داسای خلَكیبت آًتی اکؼیذاًی قَی هی ثبؿٌذ

 اّویت هی ثبؿذ  )ًَثخت ٍ ّوکبساى شٍثی ٍضذ قبسزی پشهَخَد دس ایي گیبّبى ثِ دلیل ثشٍص خبكیت ضذ هیک

1391 ). 

آٍیـي کبسٍاکشٍل ٍ تیوَل ثَدُ کِ ًـبى دادُ ؿذُ اػت ایي تشکیجبت داسای خلَكیبت  هْوتشیي تشکیجبت 

تشکیجبت فٌَلئیک هَخَد دس ایي گیبّبى ثِ دلیل ثشٍص خبكیت ضذ هیکشٍثی  .آًتی اکؼیذاًی قَی هی ثبؿٌذ

کِ تشکیجبت  داسای تشکیجبتی ًظیش کبساکشٍل ٍ هٌتَل هی ثبؿذ ػلبسُ آٍیـي  .هی ثبؿذپش اّویت  قبسزیٍضذ 

خلَی تدضیِ ی اػیذّبی  هضثَس ًِ تٌْب داسای خبكیت ضذ هیکشٍثی ثَدُ ٍ ثب ضذػفًَی ًوَدى دػتگبُ گَاسؽ ،

خزة صهیٌِ ی  آهیٌِ تَػط هیکشٍة ّبی هضش سا گشفتِ ٍ ًیض ثب افضایؾ ػطص تؼذاد ػلَل ّبی اًگـتی سٍدُ ،
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هَخت افضایؾ  ًتیدِ ثب ٍخَد هلشف خَاسک کوتش ،، دس  (ثیـتش هَاد هغزی سا فشاّن ػبختِ )لی ٍ ّوکبساى

  .اًذاصُ ی تخن هشؽ ّب ؿذُ اػت

( ًـبى دادًذ کِ اػتفبدُ اص ػلبسُ ّبی گیبّی دس تغزیِ ی طیَس ػجت تطشیک 2003)هبدسیذ ٍ ّوکبساى 

 )ًَثخت ٍ ّوکبساى.ّبی ّضوی لَصالوؼذُ هی گشدًذضین ثْجَد ًقؾ کجذ ٍ افضایؾ آً ػیؼتن ّبی ّضوی ،

ٍ اػبًغ ّب  گلیکَصیذّب ، ػبپًَیي ّب ، هْن تشیي اخضای تـکیل دٌّذُ ػلبسُ آٍیـي ؿبهل تبًي ّب ، ( . 1391

  .ّؼتٌذ لیٌبلَل ٍ ػیٌئَل پبساػیوَل ، کبسٍاکشٍل ، ، اخضای اكلی تـکیل دٌّذُ اػبًغ آٍیـي تیوَل .ّؼتٌذ

تطقیقبت ًـبى دادُ کِ تیوَل ٍ کبسٍاکشٍل ٍػیٌب هألذئیذ هَخَد دس   .(  1388 )تیوَسی صادُ ٍ ّوکبساى

)هطجَثی ٍ   ٍ ػبلوًَال تیفی هَسیَم هی ثبؿذ اؿشیـیب  سای اثشات ضذثبکتشیبیی دس ثشاثش دا ػبًغ ّبی آٍیـي ، ا

  . ( 1388،فیض آثبدی 

  اثزات آٍیشي در جَجِ گَشتی                                       

کیفیت ٍ  افضٍدى هَاد گیبّی ثِ خیشُ هبکیبى هی تَاًذ تبثیش هثجتی سٍی ثشخی اص خلَكیبت فیضیَلَطیکی ،  

افضٍدًی ّبی گیبّی ّوسٌیي  .کیفیت الؿِ ٍ ّوسٌیي کیفیت گَؿت رخیشُ ؿذُ داؿتِ ثبؿذ تَلیذ تخن هشؽ ،

ّیر اثش ػَء  فیت گَؿت ،ثِ دلیل خلَكیبت آًتی اکؼیذاى ّبی ػٌتیک ثِ کبس هی سًٍذ ٍ ضوي ضفظ کی

آٍیـي  ٍ ّل دس خیشُ  ثب تغزیِ دٍ دسكذ ًؼٌبع ، طلَل تَلیذی ٍ هطیط صیؼت ًذاسًذ .پغ هبًذی سٍی ه

پبیبًی خَخِ ّبی گَؿتی هـخق گشدیذ کِ ایي هکول ّبی خَساکی اثش هثجت هؼٌی داسی ثش طؼن گَؿت 

 )ًَثخت ٍ ّوکبساى ؿت ثْجَد پیذا کشدُ اػتقشهضی ٍ صسدی سًگ گَ ،  ثب افضایؾ ػطص آٍیـي  .داؿتِ اًذ
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آٍیـي ٍ سصهبسی ثبػث  کِ اػتفبدُ اص ػلبسُ گیبّبى دسهٌِ ، ( ًـبى دادًذ2004ّشًبًذص ٍ ّوکبساى ). (  1391

زایی دس خَخِ ّبی ثْجَد ّضن سٍدُ ای ًـبػتِ ٍ قبثلیت اػتفبدُ اص هبدُ ی خـک خیشُ ی غ سؿذ ػشیغ تش ،

دسكذ پَدس هشصُ ثب هَلتی 5/0دسكذ پَدس آٍیـي ثِ ّوشاُ 5/0 .(1391ًَثخت ٍ ّوکبساى )گَؿتی هی ؿًَذ 

آًضین هَخت ثْجَد ػولکشد خَخِ ّبی گَؿتی ؿذُ ٍ ثبػث کبّؾ دسكذ ّتشٍفیل ٍ ًؼجت ّتشٍفیل ثِ 

   .(1388 )تیوَسی صادُ ٍ ّوکبساى لٌفَػیت ؿذُ اػت

 تَلیذ ٍ سؿذ تَاًذ هی ٍ ثَدُ پزیش اهکبى گَؿتی ّبی خَخِ ثشای آؿبهیذًی كَست ثِ آٍیـي اػبًغ کبسثشد

 ثبصدُ ثْجَد ّبی خٌجِ اص آٍیـي اػبًغ اص اػتفبدُ .دّذ قشاس تبثیش تطت هطلَة ًطَ ثِ سا گَؿتی ّبی خَخِ

 تبثیش اقتلبدی ٍ تَلیذی ّبی خٌجِ اص آٍیـي اػبًغ اص اػتفبدُ .ثَدُ اّویت ضبئض ًیض هلشفی پشٍتئیي ٍ اًشطی

 هلشف طَل دس ّب خَخِ ثشػالهتی ػَء تبثیش هـبّذُ ػذم خولِ اص هختلف دالیل ثِ تَخِ ثب ٍ داؿتِ هثجت

  .( 1390 ثبؿذ ) کالًتش ًیؼتبًکی ٍ ّوکبساى قبثل تَكیِ هی تْیِ پبییي ّبی ، ّضیٌِ هلشف ، ػَْلت اػبًغ

 اثزات آٍیشي در کاّش کلستزٍل تخن هزغ 

دسكذ پَدس گیبُ آٍیـي هیضاى ضشیت تجذیل خَساک  5/0ٍ  1/0دس هطبلؼِ ثَلَکجبػی ٍ کَدٍػی ػطَش  

ثِ خیشُ هشغبى ًظاد لَّوي ثْجَد دسكذ ػلبسُ آٍیـي  5/0ٍ  1/0ٍهیضاى تَلیذ سا افضایؾ داد آى ّب ثب افضٍدى 

  .( 1389 ی ٍ ّوکبساىاصغذ ) زـوگیشی دس ضشیت تجذیل خَساک ٍ هیضاى تَلیذ ضیَاى هـبّذُ کشدًذ

کبسٍاکشٍل غلظت تشی گلیؼشیذّبی پالػوب سا کبّؾ  .ػبپًَیي ّب هی تَاًٌذ ثبػث کبّؾ ػطَش کلؼتشٍل ؿًَذ

 .ؿشیر گضاسؽ کشد کِ  اػتفبدُ اصکبسٍاکشٍل ثبػث تطشیک سؿذ ٍ تکثیش الکتَثبػیلَع ّب هی ؿَد .هی دّذ
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گضاسؽ ؿذُ اػت کِ  .خًَی ٍکبّؾ لیپیذ ّبی ػشم داسًذ الکتَ ثبػیلَع ّب ًقؾ هْوی دس ثْجَد فبکتَسّبی 

افضایؾ قطش پشصّب ثبػث افضایؾ ًفَرپزیشی  ػطَش پبییي ػبپًَیي هی تَاًذ قطش پشصّبی سٍدُ سا افضایؾ دّذ ،

کبساکشٍل ٍ تیوَل دس هقذاس   .(1388 )تیوَسی صادُ ٍ ّوکبساى سٍدُ ثِ هَلکَل ّبیی هبًٌذ فشیتیي هی ؿَد

شم دس کیلَ گشم خیشُ ثِ طَس هؼٌی داسی غلظت کلؼتشٍل پالػوب سا دس خَخِ ّبی ًش کبّؾ هی هیلی گ 150

(  ثب اًدبم آصهبیـبتی سٍی خَخِ ّبی گَؿتی ٍ ثب اػتفبدُ اص ػلبسُ ی 1387تیوَسی صادُ ٍ ّوکبساى ) .دّذ

 ٍ ّوکبساى )ًَثختٍ تشی گلیؼشیذ خَى گضاسؽ کشدًذ  آٍیـي کبّؾ هؼٌی داسی سا دس غلظت کلؼتشٍل

1391).  

هطبلؼبت گزؿتِ ًـبى دادُ کِ ثشخی تشکیجبت فٌَلیک گیبّبى داسٍیی هی تَاًٌذ هَخت کبّؾ کلؼتشٍل  

ّوسٌیي هـخق ؿذُ اػت کِ ایي تشکیجبت قبثل اًتقبل ثِ تخن هشؽ هی ثبؿٌذ ، ثٌبثشایي اضتوبال هی  .ؿًَذ

افضٍدى آٍیـي ثِ  گضاسؽ ؿذُ ، .تَاًٌذ هَخت ثْجَد ٍضؼیت ػالهت هلشف کٌٌذگبى ایي هطلَالت ًیض گشدًذ

تشی  ( ،LDLزگبلی پبییي )ثب  ، لیپَ پشٍتئیي HDL خیشُ هشغبى تخن گزاس ثِ طَس هؼٌی داسی کل کلؼتشٍل ،

دسكذ ثشگ آٍیـي  2یب  1، 5/0خَخِ ّبیی کِ اص خیشُ ّبی ضبٍی  .گلیؼشیذ ٍ کل زشثی سا کبّؾ هی دّذ

(  ppm 743) سا ػطَش ثبالی آّي دس ثشگ آٍیـيهلشف کشدًذ تیتش آًتی ثبدی ثیـتشی داؿتٌذ ٍ ػلت آى 

 ت)طْوبػجی ٍ ّوکبساىّوَگلَثیي هَثش اػهی داًذ ، کِ ایي آّي سٍی اًتقبل اکؼیظى هَسد ًیبص ثشای ػٌتض 

1390  ).  

 گیزی : ًتیجِ 
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تشکیجبت فٌَلیکی هَخَد دس ػلبسُ  گیبّبى داسٍیی ثب کبّؾ فؼبلیت آًضین کلیذی تٌظین کٌٌذُ ػٌتض کلؼتشٍل 

)  سدٍ کتبص کجذی ( هَخت کبّؾ کلؼتشٍل هی ؿًَذ A  آًضین کَ گلَتبسیل هتیل -3 –ّیذسٍکؼی  - 3)

 خشاًیَل، ، ػیتشال  کبسٍا کشٍل ، ثؼیبسی اص سٍغي ّبی ضشٍسی هثل تیوَل ، .( 1390 طْوبػجی ٍ ّوکبساى

کَآسدٍکتبص ثبػث کبّؾ ػبخت کلؼتشٍل دس  –ثتب آیًَبیي قبدسًذ تب ثب اثش ثش آًضین اذ ام خی  فٌسَى ، ٍ هٌتَى ،

ػبخت کلؼتشٍل داس هی ثبؿٌذ ٍ صهبًی کِ ایي آًضین ًقؾ کلیذی دس تٌظین ٍاکٌؾ ّبی  .پشًذگبى ؿًَذثذى 

ػبخت کلؼتشٍل سا کبّؾ هی دّذ )  ٍ تشکیجبت غیش اػتشٍلی هطلَل ػول آى افضایؾ یبثذ ، LDLهقذاس 

،2006  ٍBozin  زٌیي سًٍذّبیی ثطَس هکشس دس ًتبیح تطقیقبت اًدبم ؿذُ تبکٌَى ثب اػتفبدُ 2006ٍ ّوکبساى )

فشاػٌدِ ّبی  ٍ ضبکی اص تبثیش هثجت ایي قجیل هَاد دس تؼذیل ػطَشاص تشکیجبت گیبّی ثِ زـن هی خَسد 

ًبؿی اص ٍخَد  فٌَلیک ، ًطَُ تبثیش اػبًغ آٍیـي هـبثِ اکثش تشکیجبت گیبّی ضبٍی هَاد هَثشُ .خًَی هی ثبؿذ

تشکیجبت فٌَلی زَى تیوَل ٍ کبسٍاکشٍل یب کبپؼبػیي اػت کِ داسای اثش ثبصداسًذُ ثش فؼبلیت آًضین ّیذسٍکؼی 

 ثی ّب ٍ لیپیذّب دس کجذ هی ثبؿذ  )کلیذی دس ػٌتض زشاػت کِ یک آًضین  Aهتیل گلَتبسیل کَآًضین  -3-

  .(1392ػبکی ٍ ػبالسی 

                                                            هٌابع  

اثشات اػتفبدُ اص ػطَش هختلف پَدس ٍ ػلبسُ آٍیـي  .  1391 ًَثخت ، ع . آتؾ صهضم ، آ . هظلَم ، ف . – 1

. هدلِ کیفیت تخن هشؽ ٍ فشاػٌدِ ّبی ثیَؿیویبیی ٍ ایوٌی خَى هشؽ ّبی تخن گزاس  ؿیشاصی ثش ػولکشد ،

 58-66.ف 1391،پبییض ٍ صهؼتبى 11پظٍّؾ ػلَم داهی ، خلذ ٍ  داًؾ
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اثش ػلبسُ ّبی آٍیـي هقبیؼِ .  1388تیوَسی صادُ ،ص. سضیوی ،ؽ . کشیوی تشؿیضی ،م . اهیذ ثیگی ،س . – 2

،ػشخبسگل ،ػیش ٍآًتی ثیَتیک ٍیشخیٌیب هبیؼیي ثش لیپیذّبی ػشم،دسكذ ّوبتَکشیت ٍ هیضاى ّوَگلَثیي 

   پبییض، ؿوبسُ هؼلؼل ػی ٍ دٍم ، دٍسُ زْبسم ، فللٌبهِ گیبّبى داسٍیی ػبل ّـتن  گَؿتی .خَخِ ّبی 

 2-9. ف  88

هشصُ ٍ  هشصًدَؽ ، ثشسػی اثش ضذ هیکشٍثی اػبًغ ّبی آٍیـي ،.  1388 هطجَثی ، م . فیض آثبدی ، م .    - 3

آػپشطیلَع  قبسذ ّبی آػپشطیلَع ًبیدش،ػبلوًَال تیفی هَسیَم ٍ  اکبلیپتَع ثش ثبکتشی ّبی اؿشیـیبکلی ،

 .1388،ؿوبسُ هؼلؼل ػی ام ،ثْبس فللٌبهِ گیبّبى داسٍیی ،ػبل ّـتن ،دٍسُ دٍم  .فالٍٍع

ترربثیش هلررشف اػرربًغ آؿرربهیذًی  .  1390کالًتررش ًیؼررتبًکی ، م . ػرربکی ، ع . صهرربًی ، ح . ػشثرری ، ش .   – 4

ػرربل  ،پررظٍّؾ ّرربی تَلیررذات داهرری  ّرربی گَؿررتی .آٍیـرري ثررش ػولکررشد، ثرربصدُ اًررشطی ٍ پررشٍتئیي خَخررِ 

 .  60-64ف  .داًـگبُ ػبسی،92،ؿوبسُ ثْبس ٍ تبثؼتبى زْبسم 

آٍیـي ٍ صیشُ ػجض  تبثیش ػطَش هختلف  . 1389 اصغذی ، م . پیلِ ٍس ، م . آسؿبهی ، ج . هطوذ خبًی ،ع .  - 5

هشؽ ّبی تغن گزاس . زْبسهیي کٌگشُ ػلَم سٍی ػولکشد تَلیذی ،کیفیت تغن هشؽ ٍ پبػخ ایوٌی َّهَسال دس 

 .  739-740. ف 89ؿْشیَس   کـبٍسصی ٍ هٌبثغ طجیؼی داًـگبُ تْشاى)کشج(پشدیغ داهی ایشاى ،

تبثیش اػتفبدُ اص ػلبسُ ّبی الکلی گیبُ  . 1390 طْوبػجی ،آ . ؿشیؼتوذاسی ، ف . کشیوی تشؿیضی ، م . – 5

ٍ زشثی دس خیشُ غزایی ثش هیضاى کلؼتشٍل ػشم خَى ٍ صسدُ تغن هشؽ  ٍ ػیؼتن   Eآٍیـي ثبغی ، ٍیتبهیي 

،دٍسُ دٍم ،ٍیظُ ًبهِ هشؽ تغن گزاس تطت ؿشایط تٌؾ ضشاستی . فللٌبهِ گیبّبى داسٍیی ػبل یبصدّن ایوٌی 

 . 2-8. ف  91،ثْبس 9ؿوبسُ 
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ًقشُ ٍ ػلبسُ ّبی آٍیـي ٍ هشصُ دس سٍص  تضسیق دسٍى تغن هشؽ ًبًَ رسات . 1392 ػبکی ، ع . ػبالسی ، ج . – 6

ًـشیِ پشٍسؽ .  21ٍ  14ّفذّن خٌیٌی ٍ تبثیش آى ثش ػولکشد ٍ پبساهتشّبی  خًَی خَخِ گَؿتی دس سٍصّبی 

 .  72-77. ف  92صهؼتبى ،101،ؿوبسُ )پظٍّؾ ٍ ػبصًذگی ( ػلَم داهی 


