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 چکيدُ

 

ِ هٌظَس تشسػی ت (  كَست گشفتِ اػت..Fragaria vesca, Lایي پظٍّؾ تا ّذف تشسػی ػاختاس سٍیـی گیاُ تَت فشًگی )

 -تخؾ ّای سٍیـی گیاُ ًظیش سیـِ، ػاقِ، تشگ ٍ دهثشگ تشؽ گیشی دػتی كَست گشفت ٍ ًوًَِ ّا دس فیکؼاتَس اتاًَل

تشسػی هشیؼتن سأع ػاقِ ایي گیاُ  .گلیؼشیي قشاس گشفتٌذ. ًوًَِ ّا تا اػتفادُ اص کاسهي صاخی ٍ آتی هتیلي سًگ آهیضی ؿذًذ

% 07تثثیت ؿذ ٍ ػپغ دس اتاًَل FAAکشٍتَهی اًدام ؿذ. هشیؼتن سأع ػاقِ دس فیکؼاتَس تا اػتفادُ اص تشؽ گیشی هی

ٍ پغ اص  .ػپغ ًوًَِ ّا دس قالة پاسافیٌی قشاس دادُ ؿذًذ ٍ دس ًْایت تا اػتفادُ اص هیکشٍتَم تشؽ گیشی ؿذًذ .ًگْذاسی ؿذ

یظگی ّای تـشیحی تخؾ ّای سٍیـی گیاُ تَت فشًگی ٍ پاسافیي صدایی ًوًَِ ّا تا ّواتَکؼیلیي ٍ ائَصیي سًگ آهیضی ؿذًذ.

اص ًتایح هْن ایي پظٍّؾ هحؼَب هی ؿَد. ػاختاس سٍیـی سیـِ، ػاقِ، تشگ، دهثشگ ٍ هشیؼتن سأع ػاقِ ایي گیاُ تِ دٍلپِ 

 .ٍیظگی ػاختاس سٍیـی ایي گیاُ هـاتِ تا تیـتش گیاّاى ًْاًذاًِ هی تاؿذ ای ّای دیگش ؿثاّت داؿت.

 

 ، هشیؼتن سأع ػاقِ، ػاختاس سٍیـی(.Fragaria vesca, L ) تَت فشًگی کليدي :ٍاژُ ّاي 
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 هقدهِ. 1

Fragaria vesca, L.  تَت فشًگی(، گیاّی ػلفی اص خاًَادُ ی(Rosaceae (هی تاؿذ )دٍ  تٍِ داسای ػاقِ ای  گل ػشخ

ػاًتی هتش داسد ٍ دس اًتْا تِ گل ختن  51تا  8ذٍد خَاتیذُ )هَلذ سیـِ ّای ًاتدا ( ٍ قائن اػت. ًَع اخیش، استفاػی دس ح ؿکل

هی ؿَد. تَت فشًگی تشگ ّای ػِ تشگچِ ای دًذاًِ داس ٍ گل ّای ًش هادُ ٍ هٌظن داسد. هدوَػِ کاػِ ٍ خام ٍ ًافِ گل آى 

تشچِ ّای  دس قؼوت قاػذُ تِ یکذیگش پیَػتِ تَدُ ٍ ًَػی پیالِ کن ػوق تِ ٍخَد هی آٍسًذ کِ دس ٍػظ آى تشخؼتگی حاهل

کاػثشگ فشػی )کالیکَل( ًیض آى سا اص خاسج فشا  1قغؼِ ػثض سًگ اػت ٍ  1(. کاػِ گل آى هشکة اص 5)خذا اص ّن قشاس داسد 

 1هی گیشد. دس تَت فشًگی ، کاػِ ٍ کاػثشگ ّای فشػی، حتی پغ اص سػیذى هیَُ تا آى تاقی هی هاًٌذ. خام گل آى اص 

(. گل آریي تَت فشًگی، 2سدیف حلقَی هضاػف خای داسًذ ) 9ن  تـکیل ؿذُ اػت کِ دس پشچ 97گلثشگ ػفیذ ٍ ًافِ گل اص 

یک ػاقِ ی تغییش ؿکل یافتِ اػت کِ تِ یک ؿکَفِ ی اٍلیِ ختن هی ؿَد.  گشدُ ّا قثل اص تاص ؿذى تؼاک ّا تالغ هی ؿًَذ 

سٍص حفؼ هی ؿَد.  9الی  2هیِ گشدُ ّا تِ هذت ٍلی تؼاک ّا تا صهاًی کِ گل ّا تاص ًـذُ تاؿٌذ، ؿکَفا ًوی ؿًَذ. قَُ ی ًا

ػاػت پغ اص گشدُ افـاًی  28الی  22سٍص آهادُ پزیشؽ گشدُ هی تاؿٌذ ٍ ػول لقاح ٍ تاسٍسی  57الی  8کاللِ ّا تِ هذت 

ّای . دس تَت فشًگی، ًٌْح گل کِ اص کاػثشگْا احاعِ گشدیذُ اػت تذسیداً گَؿتذاس ٍ داسای اًذٍختِ (9) كَست هی پزیشد

گلَػیذی فشاٍاى ؿذُ ٍ قؼوت خَساکی آى سا تـکیل هی دّذ. هیَُ ی حقیقی گیاُ کِ تِ كَست داًِ ّای کَچک ٍ تیشُ 

سًگی اػت کِ دس قؼوت گَؿتذاس ٍ خَساکی تَت فشًگی خای داسًذ ٍ ّش یک ػثاست اص یک فٌذقِ ی هحتَی یک داًِ هی 

 گیاُ تشسػی ایي تکَیٌی ٍ تـشیحی ّای ٍیظگی ی دس صهیٌِ ایي اص ؾپی کِ گشفتِ هـخق ؿذ اًدام هغالؼات تا(. 2تاؿٌذ )

تِ ػلت اّویت ایي گیاُ اص خٌثِ ّای هختلف، ػاختاس تـشیحی ٍ هشیؼتوی آى تا اػتفادُ  .اػت ػول ًیاهذُ تِ خاهؼی ٍ دقیق

 گشفت.اص سٍؽ ّای ػلَل ؿٌاػی ٍ تافت ؿٌاػی هَسد تشسػی قشاس 

 

 هَاد ٍ رٍش ّا. 2

تَت فشًگی، دس فلل تْاس ٍ اص هضسػِ ی تَت فشًگی ٍاقغ دس كَفیاى دُ سؿت خوغ آٍسی ؿذًذ ٍ تِ  ٍیـیتخؾ ّای س

قشاس گشفت. ػپغ هشحلِ  FAAػاػت دس فیکؼاتَس  52تِ هذت  گیاُ تَت فشًگی هشیؼتن سأع ػاقِآصهایـگاُ هٌتقل ؿذًذ. 

دسخات افضایـی الکل ٍ ؿفاف ػاصی تا تَلَئي، ًوًَِ  ػاػت اًدام ؿذ. پغ اص آتکیشی تا 52ی ؿؼتـَ تا آب خاسی تِ هذت 

ّا دس پاسافیي هزاب قشاس گشفتٌذ . دس ًْایت پغ اص قالة گیشی ، تشؽ گیشی تِ کوک هیکشٍتَم كَست گشفت تِ عَسی کِ 

یش تخؾ اص ػا تَد. پغ اص پاسافیي صدایی ، سًگ آهیضی تا ّواتَکؼیلیي ٍ ائَصیي كَست گشفت. μm8 هتَػظ ضخاهت تشؽ ّا 

تِ هٌظَس ؿفاف ػاصی، ًوًَِ ّا تِ هذت  ّای سٍیـی ًظیش سیـِ، ػاقِ ، تشگ ٍ دهثشگ ًیض تشؽ ّای ًاصک تا تیغ تْیِ ؿذ.

دقیقِ دس  1دس هشحلِ ی تؼذ تِ هذت  ػول ؿؼتـَ تا آب خاسی كَست گشفت % قشاس دادُ ؿذًذ 1ٍ دقیقِ دس آب طاٍل 57

دقیقِ تا کاسهي صاخی سًگ ؿذًذ ٍ پغ اص  51ـَ تا آب خاسی، ًوًَِ ّا تِ هذت پغ اص ؿؼتقشاس گشفتٌذ.  %1اػیذ اػتیک 

ًوًَِ ّا تا آب هقغش ؿؼتـَ ؿذًذ ٍ دس ًْایت ؿؼتـَی هدذد تا آب خاسی، ًوَى ّا یک دقیقِ دس آتی هتیلي قشاس گشفتٌذ. 

 ُ ؿذ ٍ پغ اص قشاس دادى الهل، آهادًُوًَِ ّای سًگ آهیضی ؿذُ سٍی الم قشاس گشفتٌذ، یک قغشُ گلیؼشیي سٍی آى ّا چکاًذ

آلواى تشسػی ؿذًذ ٍ ػکغ تشداسی ًیض تا دٍستیي  Zeissًوًَِ ّا تا هیکشٍػکَج ًَسی ی هـاّذات هیکشٍػکَپی ؿذًذ. 

 كَست گشفت. Canonدیدیتال 

 

 ًتايج . 3 

ٍ ًتایح صیش تِ  ػی قشاس گشفتٌذاص ًظش ػاختاس تـشیحی هَسد تشس( F.  vescaگیاُ تَت فشًگی )ٍ دهثشگ ، تشگ ػاقِ سیـِ،

 دػت آهذ: 
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 بررسي ساختار تشريحي ريشِ در برش عرضي الف(

گیاُ تَت فشًگی سیـِ ّا تِ ػشػت تِ ػاختاس پؼیي اتتذایی تثذیل هی ؿًَذ. دس تشؽ ػشضی اص تافت سیـِ تِ تشتیة اص  دس

هٌغقِ ی پاساًـین پَػت  خی سیـِ قشاس داسد. ػپغدس ػغح خاس پشیذسمتافت . اتتذا ػلَل سیضٍدسم ٍخَد داسدخاسج تِ داخل 

هـاّذُ هی ؿَد کِ اص یاختِ ّایی تا دیَاسُ ی ًاصک ػلَلضی تـکیل یافتِ اػت ٍ تِ دٍ هٌغقِ ی هـخق تقؼین هی ؿَد. 

ِ ّا دس هٌغقِ ی تیشًٍی یاختِ ّا هذٍس ّؼتٌذ ٍ تَػظ فضاّای تیي ػلَلی اص یکذیگش خذا ّؼتٌذ. دس هٌغقِ ی دسًٍی، یاخت

ٍ تِ كَست سدیف ّای ؿؼاػی قشاس داسًذ ٍ دس تیي آى ّا فضاّای تیي ػلَلی کَچکی یافت هی  داسًذ تقشیثاً هقغغ هؼتغیلی

دس دیَاسُ ّای ؿؼاػی  .کِ هشص داخلی پَػت سیـِ سا ًـاى هی دّذ هی تاؿذاػتَاًِ ػلَلی  آًذٍدسم ؿاهل یک سدیفؿَد. 

 هی ؿًَذ. ـاّذُه آًذٍدسهی ًَاسّای کاػپاسیػلَل ّای 

اػتَاًِ ی آًٍذی دس قؼوت هشکضی سیـِ قشاس داسد. آًذٍدسم دس سیـِ ًؼثت تِ ػاقِ تِ خَتی هحذٍدُ ی اػتَاًِ ی آًٍذی    

قغة هَلذ ػِ ٍ پَػت سیـِ سا هـخق هی کٌذ. تافت آًٍذی تا ًاحیِ ای اص ػلَل ّای دایشُ ی هحیغیِ احاعِ هی ؿَد. 

هغض پیَػتِ پیشاهَى تافت چَب پؼیي سا احاعِ کشدُ اػت.  ًیض تِ عَستافت آتکؾ پؼیي . هـاّذُ هی ؿَدگضیلن یا چَب 

 .(A,B5 ؿکلای اص ػلَل ّای پاساًـیوی اػت ) ٍ هدوَػِهـاّذُ هی ؿَد سیـِ ًیض 

 

               
 A) (4  ob  X  ) ٍB) (10  ob  X)گياُ تَت فرًگي ريشِ  از هرحلِ ابتدايي ساختار پسيي : برش عرضي 1 شکل

 (،Sph) پؼیي تافت آتکؾ(، per(، دایشُ هحیغیِ )en) دسٍى پَػت(، Par.cپاساًـین پَػت ) ،(Peپشیذسم ) (،Riسیضٍدسم )

 (Pi، هغض سیـِ )(Sxyتافت چَب پؼیي )
 

 بررسي ساختار تشريحي ساقِ ب(

اص ػلَل ّای هکؼثی ؿکل یِ سا تـکیل هی دٌّذ کِ خاسخی تشیي الػلَل ّای اپیذسهی ، (A 2)ؿکل دس تشؽ ػشضی ػاقِ

. تالفاكلِ پغ اص آى، تافت كَستی سًگ کالًـین ٍخَد داسد کِ ػلَل ّایی تا دیَاسُ ی ضخین ّؼتٌذ ٍ تافت تـکیل ؿذُ اًذ

هی دٌّذ ٍ  صیش کالًـین، ػلَل ّای پاساًـیوی ٍخَد داسًذ کِ تافت پاساًـین پَػت سا تـکیلدس هقاٍم سا تـکیل هی دٌّذ. 

الیِ ی ٍخَد داسد ٍ پغ اص آى  اػکلشاًـین تافت ػثض سًگی تِ ًام فیثشدس چٌذ سدیف قشاس گشفتِ اًذ. تالفاكلِ پغ اص آى، 

، الیِ ی کاهثیَم آًٍذی قشاس داسد ٍ دس صیش کاهثیَم تافت چَب ػپغکِ تافت آتکؾ هی تاؿذ.  هـاّذُ هی ؿَدكَستی سًگ 

شکضی اص ػلَل ّای پاساًـیوی تـکیل ؿذُ اػت کِ تقشیثاً تِ سًگ صسد هـاّذُ هی ؿًَذ. )گضیلن( ٍخَد داسد. قؼوت ه

 . دػتدات آًٍذی دس ػاقِ سٍی یک حلقِ قشاس گشفتِهـاّذُ هی ؿَدتیٌاتیي تافت پاساًـین ػاختاسّای تلَسی تِ ؿکل هاکل 

دس  اػت. (bicolateralدٍعشفِ )هی ؿَد کِ  آًٍذ چَب قشاس داسد، پغ اكغالحاً گفتٍِ عشف دس داًذ. دس ضوي آًٍذ آتکؾ 

 )ؿکلػاقِ پشٍتَصایلن تِ ػوت داخل ٍ هتاصایلن تِ ػوت خاسج ٍاقغ ؿذُ اػت کِ گفتِ هی ؿَد تِ كَست دسٍى صا هی تاؿذ 

A,B2). 

en 
per 

Sph 

Sxy 

P

i 

Pi 

Par.c 

A B 
Ri Par.c 

Pe 
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 (A( )4  ob  X ٍ  )B( )10  ob  X:  برش عرضي ساقِ گياُ تَت فرًگي 2شکل 

تلَس هاکل (، xy) (، آًٍذ چَبca(، کاهثیَم )ph(، آًٍذ آتکؾ )fr(، فیثش )parپاساًـین پَػتی ) (،coًـین )(، کالepاپیذسم )

(m) 

 

 بررسي ساختار تشريحي پٌْک برگ (ج)

( :  اپیذسم اص دٍ A,B 9) ؿکل افت ؿٌاػی ػِ ًَع تافت ٍخَد داسددس تشؽ ّای ػشضی تْیِ ؿذُ اص پٌْک تشگ اص ًظش ت

اپیذسم تحتاًی تـکیل ؿذُ اػت کِ تافت هضٍفیل سا دس تش هی گیشد. ػغح اپیذسم تَػظ کَتیکَل پَؿیذُ ؿذُ تخؾ فَقاًی ٍ 

اػت. هضٍفیل تافت پاساًـیوی اػت کِ هاتیي اپیذسم فَقاًی ٍ تحتاًی قشاس داسد. دٍ ًَع پاساًـین دس هضٍفیل هـاّذُ هی ؿَد. 

ؿَد ٍ دس ایي قؼوت، اص ػلَل ّای کـیذُ )تا فضاّای ها تیي ػلَلی  پاساًـین تشگی یا هضٍفیل اص ػغح فَقاًی ؿشٍع هی

کَچکی( تِ ًام ػلَل ّای پاساًـین ًشدتاًی تـکیل ؿذُ اػت. هضٍفیل دس صیش اپیذسم تحتاًی ؿاهل ػلَل ّای هذٍسی تِ ًام 

تی کِ ػلَل ّای ًشدتاًی تؼیاس هی تاؿذ کِ تِ كَست ًاهٌظن قشاس گشفتِ اًذ، دس كَس ػلَل ّای پاساًـین حفشُ ای یا اػفٌدی

هٌظن هـاّذُ هی ؿًَذ. تیي ػلَل ّای پاساًـین حفشُ ای، فضاّای تضسگی ٍخَد داسًذ کِ تاػث هی ؿًَذ اتلاالت آى ّا تا 

 یکذیگش ػؼت تاؿذ.

هاسپیچ تضئیٌات آًٍذی تِ ؿکل دػتِ ّای آًٍذی تشگ( دس ػغح صیشیي تشگ تشخؼتِ اًذ. دس ًاحیِ ی سگثشگ ّا، سگثشگ ّا )

(. دس سگثشگ اكلی اص خاسج تِ داخل تِ تشتیة تافت ّای صیش هـَْد اػت: تافت اپیذسم، دس صیش C9) ؿکل دیذُ هی ؿَد 

آى تافت پاساًـیوی اػت. دس صیش تافت پاساًـین تافت آتکؾ اسد کِ تافتی اػتحکاهی اػت ٍ صیشاپیذسم تافت کالًـیوی قشاس د

اػت. کالّکی  تی کَلتشالآتکؾ دس پیشاهَى چَب قشاس گشفتِ اػت ٍ دػتِ ی آًٍذی اص ًَع  قشاس داسد. دس ّش دػتِ ی آًٍذی ،

اص فیثش تا دیَاسُ ی ػلَلضی تش سٍی دػتِ ّای تافت آتکؾ قشاس داسد. غالفی اص ػلَل ّای پاساًـیوی دس اعشاف دػتِ ی آًٍذی 

           .(A 9)ؿکل قشاس گشفتِ اػت
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 (ob  X  100برش عرضي از پٌْک برگ ) (C)، (ob  X  40برش عرضي از پٌْک برگ  ) (B)ٍ ( A) :  3 شکل

(، فلَئن t(، کشک )pp(، پاساًـین ًشدتاًی )sp(، پاساًـین حفشُ ای )co(، کالًـین )iep(، اپیذسم تحتاًی )uepاپیذسم فَقاًی )

(phlصایلن ،) (xy( آًٍذ هاسپیچ ،)va) 

 
 

بررسي ساختار تشريحي دهبرگ  )ُ(  

: الیِ ی تیشُ ای کِ تافت اپیذسم تا ػغح (A 2ؿکل) دس تشؽ ػشضی دهثشگ اص خاسج تِ داخل تافت ّای صیش دیذُ هی ؿًَذ

ذُ اػت کِ کَتیٌی ؿذُ هی تاؿذ. قؼوت ػوذُ ی دهثشگ تَػظ تافت چٌذ الیِ ی كَستی سًگی تِ ًام کالًـین اؿغال ؿ

تافت اػتحکاهی دهثشگ هی تاؿذ. دس قؼوت داخلی تش آى، تافت كَستی دیگشی هـاّذُ هی ؿَد کِ ًؼثت تِ تافت کالًـین 

کن سًگ تش اػت ٍ تافت پاساًـین هی تاؿذ کِ دس دهثشگ ًیض ّواًٌذ ػاقِ تیٌاتیي ػلَل ّای پاساًـیوی ػاختاس تلَسی هاکل 

ل دهثشگ دس قؼوت هیاًی آى، دػتدات آًٍذی سا تِ كَست یک قَع ٍخَد داسد کِ . دس داخ(A,B 2ؿکل) دیذُ هی ؿَد

هی  دٍعشفِالیِ ای اص ػلَل ّای پاساًـیوی آى سا  دس تش گشفتِ اػت. دػتدات آًٍذی دس دهثشگ ّواًٌذ ػاقِ تِ كَست 

ؿَد ٍ صیش آى الیِ ی صسد سًگ دیذُ هی سًگ كَستی  . آًٍذ آتکؾقشاس داسدآًٍذ چَب  دس دٍ عشف یؼٌی آًٍذ آتکؾ ،تاؿٌذ

کاهثیَم ٍ پغ اص آى الیِ ی ػثض سًگ چَب هـاّذُ هی ؿَد. تش سٍی ػغح اپیذسم ًیض ػلَل ّای کشک دیذُ هی ؿَد کِ اص 

  .(A 2)ؿکل تاؿذ ًَع ػادُ هی
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 (A( )4  ob  X ٍ  )B( )10  ob  Xبرش عرضي از دهبرگ تَت فرًگي  : 4شکل 

 (mتلَس هاکل ) (،xy(، صایلن )phlفلَئن ) ( ،Parپاساًـین )(، fr(، فیثش )tکشک ) (،coکالًـین ) (،epاپیذسم )
 

 ساختواى سيتَلَژيکي هريستن رأس ساقِ  )ز(

( ؿاهل: ma: ًاحیِ ی سأػی یا اًتْایی )(1) ؿکل  ػاقِ تخؾ ّای صیش هـاّذُ هی ؿَددس تشؽ عَلی هشیؼتن سٍیـی 

( هشیؼتن دٍ Izتًَیکا دس ػغح تیشًٍی ٍ کَسپَع دس تخؾ هیاًی کِ دس هشحلِ ی سٍیؾ خیلی فؼال ًیؼت. ًاحیِ ی خاًثی )

ُ هی ؿَد. تخؾ دیگش حلقِ ی تٌیادی تا تخؾ داسد: تخـی تا فؼالیت کن کِ تِ کَسپَع ًضدیک تش اػت ٍ هشیؼتن ساکذ ًاهیذ

فؼالیت صیاد اػت کِ داسای تقؼیوات هیتَصی صیادی اػت ٍ فؼال تشیي قؼوت هشیؼتن هی تاؿذ، صیشا داسای هشاکض صایـی تشگ 

ًذ. ایي ًاحیِ داسای ػلَل ّای سیضتشی اػت کِ خَد تأکیذی تش فؼال تَدى ٍ تقؼیوات اػت ٍ تشگ ّا اص آى ًـأت هی گیش

هیتَصی فشاٍاى آى هی تاؿذ. ػاقِ ًیض اص ایي ًاحیِ هٌـأ هی گیشد، الثتِ تِ خض تافت هغض ػاقِ کِ اص تخؾ هشیؼتن هغضی 

داسد. ایي تخؾ داسای فؼالیت تقؼین هیتَصی هشیؼتن سٍیـی ایداد هی ؿَد. ایي تخؾ دس داخلی تشیي قؼوت ٍ هشکض آى قشاس 

( سا دس تش هی گیشد. هشیؼتن هغض دس تخؾ هشکضی mmکوتشی هی تاؿذ. حلقِ ی تٌیادی هاًٌذ اػتَاًِ ای هشیؼتن هغض )

     هشیؼتن قشاس داسد ٍ تا فؼالیت خَد هغض ػاقِ سا تـکیل هی دّذ.

   

 
 ( ob  X  40ت فرًگي  ) برش طَلي از هريستن رأس ساقِ تَ : 5شکل 

 (Ir(، حلقِ ی تٌیادی )Mm(، هشیؼتن هغض )C(، کَسپَع )Tتًَیکا ) (،I.fتٌیاى تشگی ) (،E.f)  عشح اٍلیِ ی تشگی
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 بحث . 4

 اٍلیِ هحافؼ تافت خایگضیي پشیذسم ٍ سیضد هی ػشػت سیـِ تِ سیضٍدسم کِ داد ًـاى سیـِ اص ػاختاس ػشضی تشؽ تشسػی

 . اػت هشکضی ٍ اػتَاًِ پَػت صایٌذُ ّای الیِ ػشیغ تـکیل سیـِ ػاختاس تـشیحی دیگش ّای ٍیظگی اص .ؿَد اپیذسم هی

 الیِ .(2) ٍ تِ ػوت داخل پاساًـین پَػت سا ایداد هی کٌذدّذ هی تـکیل سا پٌثِ تافت چَب خاسج اص خَد فؼالیت تا فلَطى

 ػاصد. هی سا پؼیي داخل چَب ػوت تِ ٍ پؼیي آتکؾ خاسج ػوت تِد، قشاسداس آتکؾ ٍ چَب آًٍذ حذفاكل دس کِ کاهثیَم

سیـِ  ػوَهی ػاختاس تا ّا گی ٍیظ ایي .ػاصد هی آًٍذی سا اؿؼِ ٍ کٌذ هی ًفَر آًٍذی ّای تیي دػتِ هغض پاساًـین اص قؼوتی

ص ػلَل ّای تاالخشُ الیِ ای اداسد.  ػَیی ّن (6) 2755 هدذ ٍ ّوکاساى دس ػال ّای گضاسؽ ٍ (1) ّا ای لپِ دٍ دس

ٍ دایشُ ی هحیغیِ سا هی ػاصد. دایشُ ی  هی گیشدتِ عَس هٌظن دس صیش آًذٍدسم ٍ هتٌاٍب تا ػلَل ّای آى قشاس  یپاساًـیو

هحیغیِ، الیِ ی تیشًٍی اػتَاًِ ی هشکضی اػت کِ تِ آًذٍدسم هتلل اػت ٍ یاختِ ّای آى تا یاختِ ّای آًذٍدسم تِ عَس 

. دس سیـِ ی تَت فشًگی ًیض ػوالً (0)ُ ی هضتَس ػوَهاً فقظ اص یک الیِ یاختِ ػاختِ ؿذُ اػت هتٌاٍب قشاس هی گیشًذ. دایش

پَػت سیـِ هؼوَالً ٍػیغ تش اص پَػت ػاقِ اػت ٍ ًقؾ تیـتشی دس رخیشُ ی هَاد  دایشُ ی هحیغیِ یک الیِ ی ػلَلی داسد.

 (.8داسد. ػلَل ّای پاساًـین پَػت سیـِ فاقذ کلشٍفیل ّؼتٌذ )

ت فشًگی داسای ػاقِ ی ی گل صا، ػاقِ ی سًٍذُ )اػتَلَى( ٍ ػاقِ ی صیشصهیٌی )سیضٍم( اػت. دس تشؽ ػشضی اص ػاقِ ی تَ

سًٍذُ، دس خاسخی تشیي الیِ اپیذسم قشاس داسد. ػلَل ّای اپیذسم  تِ كَست هٌظن ٍ هکؼثی ؿکل ّؼتٌذ کِ دس ایي هَسد تا 

یشاپیذسم، پاساًـین پَػتی یا کَستکغ قشاس داسد کِ تِ سًگ كَستی هـخق هی . ص(3،2) ػایش دٍلپِ ای ّا هغاتقت هی کٌٌذ

ؿَد ٍ پغ اصآى ػلَل ّای تافت کالًـین دیذُ هی ؿَد کِ ػلَل ّایی تا دیَاسُ ی ضخین ّؼتٌذ ٍ تافت هقاٍم سا تـکیل 

یؾ یکؼاى  ّؼتٌذ. دس قؼوت الیِ تؼذی ػلَل ّای پاساًـین پَػت دس چٌذ سدیف تا دیَاسُ ًاصک ٍ قغش کن ٍ ت هی دٌّذ.

داخلی تش پاساًـین پَػت، سدیفی اص ػلَل ّای تافت اػکلشاًـین تِ سًگ ػثض دیذُ هی ؿَد، صیشا ایي تافت داسای هَاد ٍ 

تشکیثاتی ّوچَى تافت چَتی اػت، تِ ّویي دلیل هاًٌذ تافت آًٍذ چَب، سًگ آتی هتیلي سا تِ خَد هی گیشد. ػولکشد تافت 

 (57ػتحکام تخـیذى ٍ هحافظت کشدى اص گیاُ هی تاؿذ )اػکلشاًـین، ا

قشاس گشفتِ  کَلتشال تیپغ اص اػکلشاًـین، دػتدات آًٍذی اػتَاًِ ی هشکضی )اػتل( سا داسین کِ دػتدات آًٍذی تِ كَست 

داخل ٍ هتاصایلن پشتَصایلن تِ ػوت  (. دس ػاقِ،1آًٍذ چَب قشاس هی گیشد ) دس دٍ عشفاًذ. تِ دػتِ ی آًٍذی کِ دس آى آتکؾ 

 قغة چَب تشخالف سیـِ دسًٍی اػت ٍ .تِ ػوت خاسج قشاس هی گیشد، تِ ّویي دلیل هی گَیٌذ کِ دس ػاقِ دسٍى گشاػت

پاساًـیوی تـکیل  ػلَلْای اص کِ اػت آًذٍدسم پَػت، تشیي الیِ دسًٍیایي یکی اص تفاٍت ّای اػاػی سیـِ ٍ ػاقِ هی تاؿذ. 

توایض  (.3)ًیؼت هـخق خَتی تِ آًذٍدسم ّا ػاقِ اص هاًٌذ تؼیاسی ٍ اًذ گشفتِ قشاس ّن کٌاس دس فـشدُ عَس تِ یافتِ اػت ٍ

آًٍذّای آتکـی ػاقِ ّواًٌذ سیـِ سٍ تِ هشکض اػت. دس حالی کِ سؿذ آًٍذّای چَتی دس خْت گشیض اص هشکض اػت. ػاختاس 

تایح هـاّذُ ؿذُ دس هَسد ػاقِ تَت فشًگی تا ًتایح اتتذا تِ كَست حلقِ ای هٌظن اػت. ً کاهثیَم تشخالف سیـِ اص ّواى

 ّوخَاًی داسد.( 55) 2752دس ػال تخـی خاًیکی ٍ ّوکاساى هشتَط تِ پظٍّؾ 

تَت فشًگی تخن هشغی ؿکل اػت ٍ دس ػغح تاال تِ سًگ ػثض تیشُ ٍ دس ػغح پاییي تِ سًگ ػثض سٍؿي هی  تشگ دس پٌْک

یذسم دس دٍ ػغح فَقاًی ٍ تحتاًی ٍخَد داسد. هضٍفیل تافت پاساًـیوی داخل اپ .(9) تاؿذ ٍ داسای سگثٌذی هٌـؼة اػت

اپیذسم اػت ٍ هؼوَالً اص توایض ػلَل ّای آى تافت ّای فتَػٌتضی حاٍی کلشٍپالػت ؿکل هی گیشًذ. دٍ ًَع پاساًـین دس 

قاًی تشگ ٍخَد داسد ٍ دس ػغح تحتاًی هضٍفیل هـاّذُ هی ؿَد، تافت پاساًـین ًشدتاًی کِ تا دٍ الیِ ی ػلَلی صیش اپیذسم فَ

ٍ تِ تشگ حالت تقاسى پـتی د تشگ ٍخَد ًذاسًذ کِ عَل ػلَل ّا هؼاٍی اػت یا تِ ػوت هشکض هضٍفیل کَتاّتش هی ؿَ

تافت ًشدتاًی تِ هٌظَس افضایؾ کاسایی فتَػٌتض اختلاف یافتِ اػت. چَى دس هحلی قشاس داسد کِ حذاکثش ًَس  ؿکوی دادُ اػت.

یافت هی کٌذ. ٍخَد فضای تیي ػلَلی دس هضٍفیل ػاهل دیگشی دس افضایؾ کاسایی فتَػٌتض ٍ اهکاى تثادل گاص اػت. تافت سا دس

. ٍیظگی ّای هـاّذُ ؿذُ تشای پٌْک تَت آًٍذی ؿاهل دػتدات آتکؾ دس خاسج ٍ دػتدات چَب تِ ػوت داخل اػت
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، پٌْک ٍ سگثشگ اكلی ؿاهل تخؾ فؼال تشگ ( هی تاؿذ52قِ )فشًگی هـاتِ تا ػاختاس پٌْک ػایش گیاّاى دٍ لپِ ًظیش ػـ

اػت. سگثشگ اكلی ٍ دهثشگ داسای دػتگاُ ّادی یا آًٍذی ّؼتٌذ کِ اداهِ ی دػتگاُ آًٍذی ػاقِ هی تاؿٌذ تا تتَاًٌذ ػثَس 

ِ تا هَاسد گضاسؽ اػت. ٍ ایي ٍضؼیت هـات تی کَلتشال دػتِ ی آًٍذی اص ًَع ؿیشُ ی خام ٍ پشٍسدُ ٍ آب سا تؼْیل کٌٌذ.

دس اعشاف آى غالفی اص ػلَل ّای  ( تَد.52( ٍ ؿشافتوٌذ ػغاس ٍ ّوکاساى )59ؿذُ تَػظ تخـی خاًیکی ٍ هقؼوی )

پاساًـیوی قشاس هی گیشد کِ تِ آى غالف آًٍذی هی گَیٌذ. ػلَل ّای غالف آًٍذی دس دٍ لپِ ای ّا هؼوَالً تِ هَاصات سگثشگ 

 اص ػلَل ّای غالف آًٍذی هغاتقت داسد.Fahn (1989) (8 )تا تَكیف هـاّذات ها  کـیذُ هی ؿًَذ.

اػت کِ تِ سًگ تیشُ هـاّذُ هی ؿَد. دػتدات آًٍذی آى تِ كَست ّاللی ؿکل یا  دهثشگاپیذسم خاسخی تشیي الیِ ی 

گ کاهثیَم هـاّذُ قَػی دیذُ هی ؿَد. آتکؾ دس خاسج قشاس گشفتِ اػت ٍ تِ سًگ كَستی ًوایاى اػت ٍ صیش آى الیِ ی صسدسً

هی ؿَد. صیش آى تافت آًٍذ چَتی ػثض سًگ ٍخَد داسد. کل دػتدات آًٍذی سا الیِ ی صسد سًگی دس تشگشفتِ اػت کِ دس ٍاقغ 

دس ضوي دس دهثشگ ًیض ّواًٌذ دس خاسج تافت آًٍذ آتکؾ ٍاقغ ؿذُ اػت کِ تِ آى ػلَل ّای غالف آًٍذی گفتِ هی ؿَد. 

چَب قشاس داسد. ًتایح هـاّذُ ؿذُ تا گضاسؽ  قشاس گشفتِ اًذ کِ آتکؾ دس پیشاهَى تی کَلتشال ست، دػتدات آًٍذی تِ كَػاقِ

 ّوؼَ تَد.( 52( ٍ ؿشافتوٌذ ػغاس ٍ ّوکاساى )59تخـی خاًیکی ٍ هقؼوی ) ّای

ٍ  Siragٍ  (51) 5937کِ تا هـاّذات خؼفشی ٍ ّوکاساى دس ػال  اػتی گٌثذی ؿکل گیاُ تَت فشًگخَاًِ ی اًتْایی دس 

. هشیؼتن سأع ػاقِ اص تخؾ ّایی تـکیل ؿذُ اػت. خاسخی تشیي الیِ تًَیکا ّوؼَ هی تاؿذ( 56) 2778دس ػال  ّوکاساى

ًام داسد کِ تَدُ ی ػلَل داخلی یؼٌی کَسپَع سا دستشهی گیشد. تًَیکا تِ كَست آًتی کلیٌال تقؼین هی ؿَد ٍ ػغح سا 

 Jachsonایي تا هـاّذات  توام خْات تقؼین هی ؿَد ٍ حدن سا افضایؾ هی دّذدس حالی کِ کَسپَع دس  ،افضایؾ هی دّذ

ی تٌیادی قشاس گشفتِ اػت کِ فؼالتشیي تخؾ  دسخَاًة یا حاؿیِ ی هشیؼتن سٍیـی حلقِ .هغاتقت داسد( 50) 2778دس ػال 

تخؾ هشیؼتن هغضی کِ دس ٍػظ  اص لحاػ تقؼیوات هیتَصی اػت ٍ هحل تَلیذ تشگ ٍ ػاقِ )تِ خض هغض ػاقِ( هی تاؿذ. صیشا

هشیؼتن سأع ػاقِ ٍخَد داسد، هغض ػاقِ سا هی ػاصد. حلقِ ی تٌیادی داسای ػلَل ّای سیض ٍ فـشدُ ای اػت ٍ تَاًایی تقؼین 

 سآى قشاس داسد ٍ حلقِ ی تٌیادی د ٍ تکثیش صیادی داسد. دس هشیؼتن تَت فشًگی تًَیکا دس سأع ٍ کَسپَع دس ػغح صیشیي

ّن ( 6) 5937ٍ هدذ ٍ ّوکاساى دس ػال  (58) 5339دس ػال  Gerrathایي هـاّذات تا گضاسؿات  ٍخَد داسد.اعشاف آى 

 ػَیی داسد. 

 

 ًتيجِ گيري. 5

دس گیاُ تَت فشًگی تِ دٍلپِ ای ٍ هشیؼتن سأع ػاقِ  ثشگ، تشگ، دهػاختاس تـشیحی سیـِ، ػاقِ تشسػی ًتایح ًـاى داد کِ

 . دس ػلَل ّای تافت پاساًـینت آًٍذی دس ػاقِ، تشگ ٍ دهثشگ اص ًَع تی کَلتشال هی تاؿذدػتدا .ّای دیگش ؿثاّت داسد

ػاقِ ٍ دهثشگ ػاختاسّای تلَسی تِ ؿکل هاکل هـاّذُ هی ؿَد. تضئیٌات آًٍذی اص ًَع هاسپیچ ًیض دس ػاختاس پٌْک تشگ 

 ػثة کِ اػت پاساًـین اػفٌدی ػلَلْای دیفس 1تا  2 ٍ ًشدتاًی ػلَل پاساًـین سدیف یک ؿاهل هضٍفیلهـاّذُ هی ؿَد. 

یک دػتِ آًٍذی هـاّذُ ؿذ. دػتدات  فقظ هی ؿًَذ. دس سگثشگ هیاًی تشگ فتَػٌتض ٍکاسآیی گاصّا تثادل اهکاى افضایؾ

 تشسػی هٌاتغ ًـاى دٌّذُ ایي تَد کِ قثالً دس هَسد ػاختاس سٍیـی .داسد قشاس دایشُ یک سٍی تش ّن اص خذا دهثشگ دس آًٍذی

 گیاُ تَت فشًگی ّیچ هغالؼِ ای كَست ًگشفتِ اػت ٍ پظٍّؾ کًٌَی تشای اٍلیي تاس تش سٍی ایي گیاُ اًدام گشفتِ اػت.

 

 قدرداًي ٍ تشکر

 .گشدد هی تـکش آصهایـگاّی اهکاًات آٍسدى فشاّن ٍاػغِ تِ خَاسصهی داًـگاُ پظٍّـی هحتشم هؼاًٍت اص ٍػیلِ تذیي

 

 

 



 هغالؼات ػلَم صیؼتی ٍ صیؼت فٌاٍسی

 3 -5، كفحات 5931 تاتؼتاى، 2، ؿواسُ 2دٍسُ  
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