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چکیذه
دس ایي هغالؼِ ػؼی ؿذُ اػت کاسایی دٍ تشکیة ضذػفًَی کٌٌذُ ی ًاًَػیل  ٍ D2آب اکؼیظًِ خْت کاّؾ تاس هیکشٍتی پَػتِ تخن
هشؽ هَسد همایؼِ لشاس گیشد .دس ایي ساػتا تؼذاد  90ػذد تخن هشؽ تْیِ گشدیذ ٍ تِ  3گشٍُ تمؼین ؿذًذ .دسگشٍُ اٍل ًاًَػیل ،دس گشٍُ
دٍم آب اکؼیظًِ ٍ دس گشٍُ ػَم آب همغش اػتشیل (تِ ػٌَاى کٌتشل هٌفی) تش سٍی تخن هشؽّای تْیِ ؿذُ اػپشی گشدیذ .پغ اص 30
دلیمِ تخن هشؽ ّا ؿکؼتِ ٍ توام پَػتِ تِ لغؼات کَچک خشد ؿذُ ٍ تا اضافِ ػاصی ًشهال ػالیي هَسد کـت هیکشٍتی لشاسگشفت .پغ اص
تْیِ سلتّای هختلف ،هغاتك سٍؽّای هؼوَل تاکتشی ؿٌاػی تِ ؿٌاػایی ٍ ؿواسؽ کلٌیّای اؿشیـیاکلی پشداختِ ؿذً .تایح ًـاى
داد تؼذاد کلٌیّای اؿشؿیا کلی دس گشٍُّای دس هؼشم لشاس گشفتِ تا آب اکؼیظًِ ٍ ًاًَػیل اختالف هؼٌیداسی ًذاسًذّ .وچٌیي تؼذاد
کلٌیّای اؿشؿیا کلی دس تخن هشؽ ّای دس هؼشم لشاس گشفتِ تا آب اکؼیظًِ ٍ ًاًَػیل تِ عَس هؼٌی داس کوتش اص گشٍُ کٌتشل هیتاؿذ .لزا
تِ ًظش هیسػذ ًاًَػیل هیتَاًذ دس ضذػفًَی تخن هشؽ کاسایی داؿتِ تاؿذ.
واژگبن کلیذی :آلَدگی تخن هشؽً ،اًَػیل ،پشاکؼیذ ّیذسٍطى ،اؿشؿیا کلی.

مقذمه
تخنهشؽ یکی اص هٌاتغ غزایی اػت کِ داسای اسصؽ

 ،)2003لزا تْشُگیشی اص اكَل ٍ کاستشد هَاد ضذ-

غزایی تاال تَدُ ٍ دس سؿذ ٍ ػالهت گشٍُّای هختلف

هیکشٍتی کِ تتَاًذ آلَدگیّای تخنهشؽ سا تِ حذالل

ػٌی هَثش اػت.اص عشف دیگش،اّویت تخنهشؽ دس تَلیذ

تشػاًذ هیتَاًذ دس کٌتشل هَاسد یاد ؿذُ ًمؾ هْوی

خَخِ یکسٍصُ ٍ كٌؼت پشٍسؽ هشؽگَؿتی ٍ تخنگزاس

ایفا کٌذ .هشٍسی تش هغالؼات لثلی ًـاى هیدّذ

تش ّوگاى آؿکاس اػت.تا ایي ٍخَد هوکي اػت تخنهشؽ

تشکیثات هختلفی اص لحاػ خاكیت ضذ ػفًَی کٌٌذگی

دس عی هشاحل هختلف تِ اًَاع ػَاهل هیکشٍتی هاًٌذ

تخنهشؽ ًغفِ داس دس كٌؼت خَخِ کـی هَسد اسصیاتی

گًَِّای هختلف ػالوًَال ،اؿشؿیا کلی ٍ کوپیلَتاکتش

لشاس گشفتِ اًذ کِ گاّاً اػتفادُ اص ایي تشکیثات خاكیت

آلَدُ گشدد کِ ایي آلَدگیّای تا هٌـاء تخنهشؽ هی-

ضذهیکشٍتی هٌاػثی سا ًـاى دادُ اػت ٍ تا هَفمیت

تَاًذ كذهات خثشاى ًاپزیشی سا تِكٌؼت خَخِکـی

ًؼثی ّوشاُ تَدُ Russell, 2003; Well et al.,

ٍاسد کٌذ ٍ تاػث افضایؾ تلفات خٌیٌی ،کاّؾ هیضاى

) )2010اها ّضیٌِّای تاال ٍ غیشتداسی تَدى تؼضی اص

خَخِ دسآٍسی ٍ کاّؾ کیفیت خَخِّای تفشیخ ؿذُ

ایي تشکیثات تاػث ػذم تکاسگیشی ایي تشکیثات ؿذُ

گشدد .اّویت دیگش ایي آلَدگیّا دس تخن هشؽّای

اػت .اص دِّ ً 1950اًَرسات ًمشُ تِ ػٌَاى یک تشکیة

خَساکی اص ًمغِ ًظش اًتمال تِ اًؼاى اص عشیك ٍسٍد تِ

ضذ ػفًَی دس كٌؼت پشٍسؽ عیَس هَسد تَخِ لشاس

چشخِ غزایی اًؼاى هیتاؿذ .ػالٍُ تشآى ،آلَدگی

گشفتِ اػت .هغالؼات هختلف ًـاى دادُ اػت رسات

پَػتِ تخنهشؽ هیتَاًذ تاػث کاّؾ هذت ًگْذاسی ٍ

ًمشُ لادس تِ اص تیي تشدى  650گًَِ ػاهل تیواسیضا هی

کاّؾ اهٌیت هلشف فشآٍسدُّای خاًثی آى ؿَد

تاؿذ ( .)Jeong et al., 2005تاکٌَى اػتفادُ اص

( Knape et al., 1999; Narahari, 2003; Russell,

تشکیثات ًاًَ هخلَكاً ًاًَ رسات ًمشُ تش ػفًَت صدایی
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تخنهشؽّای ًغفِداس هَسد تشسػی لشاس ًگشفتِ اػت لزا

دس دلیمِ (تِ هذت  5دلیمِ) هحلَل سٍیی اػتحلال

دس ایي تحمیك تِتشسػی اثش ضذ هیکشٍتی یک تشکیة

ؿذ ٍ پغ اص تْیِ سلت یک تِ ّضاس کـت دادُ

ًاًًَمشُ تداسی (ًاًَػیل) پشداختِ ؿذ تا ضوي تشسػی

ؿذ( Chauhan and Chauhan Sushovan Roy,

اثش ایي تشکیة تش کاّؾ تاس اؿشیـیاکلی پَػتِ تخن-

.)1996

هشؽ ،اثش آى تا یک تشکیة تداسی ضذػفًَی کٌٌذُ

تشای کـت اص ػَاج پٌثِای اػتشیل اػتفادُ ؿذ ٍ تِ-

هشخغ (آب اکؼیظًِ) همایؼِ گشدد.

سٍؽ خغی تش سٍی هحیظ  ،EMBکـت تاکتشی اًدام

مواد و روش کبر

ؿذ.ػپغ هحیظّای کـت دس دهای  37دسخِ ػاًتی-

دس صهؼتاىًَ ،1390د تخن هشؽ (تْیِ ؿذُ اص هدتوغ

گشادتِهذت  24ػاػت گشهخاًِ گزاسی ؿذًذ.پغ اص

هشؽ هادس تْدَخِ صاگشع) تِ ػِ گشٍُ تا ػِ تکشاس 10

عی ؿذى ایي صهاى،کلٌیّای تا خالی ػثض فلضی دس

ػذدی تمؼین گشدیذ.گشٍُّای هَسد تشسػی ؿاهل گشٍُ

پلیتّای کـت تِكَست چـوی ؿواسؽ ؿذًذ.تِ-

اٍل کِ ػغح خاسخی تخنهشؽّای گشٍُ اٍل تا ًاًَػیل

هٌظَس تأییذ تاکتشی اؿشیـیاکلی ،تشخی اص پشگٌِّای

اػپشی ؿذ .دس گشٍُ دٍم اص آب اکؼیظًِ تِ ػٌَاى هادُ-

الکتَص هثثت کِ دس هحیظ  EMBایداد خالی ػثض

ی ضذ ػفًَی کٌٌذُ تشای کاّؾ تاس اؿشؿیا کلی

کشدًذ اص لحاػ تؼتّای افتشالی  IMVICهَسد تشسػی

پَػتِی تخن هشؽ اػتفادُ گشدیذ ٍ دس گشٍُ ػَم تِ-

لشاس گشفتٌذ .دسكَستی کِ اص لحاػ تَلیذ ایٌذٍل ٍ

ػٌَاى کٌتشل هٌفی ،تخن هشؽّا تا آبهمغش اػتشیل

ٍاکٌؾ هتیل سد ،هثثت ٍ اص لحاػ ٍاکٌؾ  ٍ VPاحیای

اػپشی ؿذًذ.

ػیتشات هٌفی تَدًذ تِػٌَاى تاکتشی اؿشیـیاکلی تأییذ

ًاًَػیل هَسد اػتفادُ دس ایي تحمیك ًاًَػیل  D2تَد

ؿذًذ.

کِ یک تشکیة تداسی تا پایِی پشاکؼیذ ّیذسٍطى اػت

تِهٌظَس آًالیض دادُّا اص ًشم افضاس Sigma State 2.0

کِ حاٍی یَى ًمشُ هیتاؿذ.ایي تشکیة تداسی ػاخت

اػتفادُ ؿذ ٍ تشای تشسػی اختالف هیاًگیي تیي گشٍُ-

ؿشکت ًاًَ اکؼیش پاػاسگاد (ًوایٌذُی اًحلاسی

ّای هختلف اص سٍؽ آًالیض یکعشفِ دادُّا

هحلَالت ًاًَػیل ػَئیغ دس ایشاى)هیتاؿذ.ؿایاى

( )ANOVAاػتفادُ گشدیذ ٍ دس كَست ٍخَد اختالف

رکش اػت کِ غلظت پشاکؼیذ ّیذسٍطى هَسد اػتفادُ 3

آهاسی ،تا سٍؽ تَکی هیضاى اختالف تؼییي ؿذ .ػغح

دسكذ ٍ غلظت پشاکؼیذ ّیذسٍطى هَخَد دسهحلَل

اختالف هؼٌیداس دس گشٍُّای هَسد تشسػی P<0/001

ضذػفًَی کٌٌذُی ًاًَػیل ،D2یک دسكذ تَد.هَاد

دس ًظش گشفتِ ؿذ.

ضذ ػفًَی کٌٌذُی آب اکؼیظًِ ٍ ًاًَػیل تا حدن

نتببج

تمشیثی یک هیلیلیتش تش سٍی ّش تخن هشؽ اػپشی ؿذ.

تؼذاد کلٌیّای اؿشؿیاکلی تِدًثال اػپشی آب-

تخنهشؽّای ًغفِداسپغ اص هَاخِ ػاصی تا هَاد رکش

اکؼیظًًِ ،اًَػیل ٍ آبهمغش تش سٍی پَػتِ تخنهشؽ-

ؿذُ تِهذت  30دلیمِ دس ؿشایظ کاهال یکؼاى دس

ّای هَسد هغالؼِ هتفاٍت تَدکِ ایي اختالف تیي گشٍُ

هؼشم َّا لشاس گشفتٌذ تا پَػتِ کاهالً خـک

کٌتشل تا تمیِ گشٍُّا هؼٌیداس تَدً .تایح ًـاى هیدّذ

ؿَد.ػپغ دس ؿشایظ آػپتیک تخنهشؽّا ؿکؼتِ

کِ اگشچِ هیاًگیي تؼذاد کلٌیّا دس گشٍُ دسیافت

ؿذًذ ٍ پغ اص خاسج ًوَدى هحتَیات داخلی تخنهشؽ،

کٌٌذُ آباکؼیظًِ کنتش اص گشٍُ ًاًَػیل اػت اها ایي

توام پَػتِ دس ؿشایظ اػتشیل دس ّاٍى چیٌی تِ

اختالف اص لحاػ آهاسی هؼٌیداس ًیؼت (خذٍل ؿواسُ

لغؼات کَچک خشد ؿذ ٍ تا اضافِ ًوَدى  10هیلی

.)1

لیتش ًشهال ػالیي  0/9دسكذ ٍ ػاًتشیفیَط  1000دٍس
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همایؼِ دادُ ّا دس گشٍُ ّای هختلف ًـاى داد تؼذاد

هَسد تشسػی ؿذُ ( )%30دس گشٍُ دسیافت کٌٌذُ

 15تخن هشؽ اص  30هَسد تشسػی ؿذُ ( )%50دس گشٍُ

ًاًَػیل فالذ آلَدگی تا تاکتشی اؿشیـیاکلی تَدًذ.

دسیافت کٌٌذُ آب اکؼیظًِ ٍ تؼذاد  9تخن هشؽ اص 30
خذٍل  -1تؼذاد کلٌی ّای ؿواسؽ ؿذُ اؿشؿیاکلی تش سٍی پَػتِ تخن هشؽ پغ اص اػپشی تشکیثات هختلف
گشٍُ ّا
تؼذاد کلٌی ّا

کٌتشل
a

آب اکؼیظًِ
b

6/20±2/09

ًاًَػیل
b

0/90±1/28

1/90±2/23

دادُّا تلَست هیاًگیي  ±اًحشاف هؼیاس گضاسؽ ؿذُ اػت .حشٍف ًاهـاتِ دس ّش سدیف ًـاى دٌّذُ ٍخَد اختالف هؼٌی داس تیي گشٍُّا هیتاؿذ (.)P<0/001

بحث
ًتایح ایي هغالؼِ ًـاى داد اػتفادُ اص تشکیثات ضذ

هشؽ ٍ تخن هشؽ اسگاًیک ٍ ػاسی اص آًتی تیَتیک دس

ػفًَی کٌٌذُ آب اکؼیظًِ ٍ ًاًَػیل هیتَاًذ تاس

چشخِ غزایی اًؼاى ،اػتفادُ اص هَاد ضذػفًَی کٌٌذُ تا

هیکشٍتی ػغح پَػتِ تخن هشؽ ًغفِ داس سا کاّؾ دّذ

پایِ ًمشُ هیتَاًذ دس کٌتشل آلَدگیّا ٍ تیواسیّا ًمؾ

کِ دس کاّؾ اًتمال آلَدگیّای هیکشٍتی تِ هحتَیات

هْوی ایفا ًوایذ .دس ایي ساػتا هغالؼِ اخیش تشای اٍلیي

داخلی ٍ ًْایتاً کاّؾ اًتمال آلَدگیّای تا هٌـاء

تاس ًـاى داد ًاًَػیل تِ ػٌَاى یک ضذ ػفًَی هٌاػة

خٌیٌی تِ خَخِ ّای لاتل تفشیخ تؼیاس هَثش اػت.

تا پایِ ًمشُ هیتَاًذ دس کاّؾ تاس هیکشٍتی ػغح پَػتِ

همایؼِ ًتایح حاكل ًـاى هیدّذ اختالف آهاسی تیي

تخن هشؽ ّای ًغفِ داس ٍ لاتل خَخِ کـی ًمؾ

تاس هیکشٍتی تخن هشؽ ّای اػپشی ؿذُ تا آب اکؼیظًِ

داؿتِ تاؿذ ٍ هیتَاًذ تِ ػٌَاى یک خایگضیي هٌاػة

ٍ ًاًَػیل ٍخَد ًذاسدً .اًَػیل یک تشکیة ضذػفًَی

دس ضذ ػفًَی تخن هشؽ ّای ًغفِ داس دس خَخِ کـی

کٌٌذُ حاٍی آب اکؼیظًِ یک دسكذ ٍ اهالح ًمشُ هی

كٌؼتی هغشح تاؿذ.

تاؿذ کِ دس ایي هغالؼِ تا آب اکؼیظًِ تداسی (3

اهشٍصُ فشهالیي ٍ یا گاص فشهالذئیذ تِ ػٌَاى ضذ ػفًَی

دسكذ) هَسد همایؼِ لشاس گشفتِ اػت .تا تَخِ تِ دسكذ

کٌٌذُ سایح دس هشغذاسیّا ٍ دػتگاُّای خَخِ کـی

خلَف تاالتش آب اکؼیظًِ تداسی ًؼثت تِ آب اکؼیظًِ

هَسد اػتفادُ لشاس هیگیشد .اها هتأػفاًِ ایي هادُ داسای

هَخَد دس ًاًَػیل تٌظش هی سػذ ػذم اختالف هؼٌی

اثشات خاًثی تؼیاس هخشتی تش سٍی پشًذگاى ٍ اًؼاى

داس تیي تاس هیکشٍتی ػغح پَػتِ تخن هشؽ تذًثال

هیتاؿذ تِ ًحَی کِ ایداد خًَشیضی ٍ ًکشٍص دس تافت

اػتفادُ آب اکؼیظًِ تداسی ٍ ًاًَػیل هوکي اػت

هخاط چیٌِ داى ٍ پیؾ هؼذُ ٍ لؼوت ّای اتتذایی

تذلیل ّ وشاّی یَى ًمشُ تا آب اکؼیظًِ یک دسكذ دس

سٍدُ دس اثش اػتفادُ اص فشهالیي تِ اثثات سػیذُ اػت

ًاًَػیل تاؿذ .تغَسیکِ گضاسؿات هتؼذد اص خاكیت

( .)Babar et al., 2001دس هغالؼِ دیگشی هحممیي

ضذ تاکتشیایی ،ضذ ٍیشٍػی ٍ ضذ لاسچی اهالح ًمشُ

ًـاى دادًذ دسكذ اتتال تِ کاسػیٌَهای ػلَلّای

ٍخَد داسد ( )Chen and Schluesener, 2008اهشٍصُ

ػٌگفشؿی ٍآدًَکاسػیٌَها دس حفشُی تیٌی ٍ ػیٌَع

تا تْشُ گیشی اص في آٍسی ًاًَ دس صهیٌِ ّای هختلف

پاساًیضال دس افشادی کِ تِ دلیل ؿغلی دس هؼشم

هاًٌذ داسٍدسهاًی ٍ پیـگیشی اص تیواسیّا ،پیـشفتّای

اػتٌـاق فشهالذئیذ هیتاؿٌذ تیـتش اص کؼاًی هی تاؿذ

ػوذُای حاكل ؿذُ کِ دس ایشاى ًیض ّنساػتا تا ػایش

کِ دس عَل ػوشؿاى دس هؼشم فشهالیي لشاس ًگشفتِ اًذ

کـَسّای هغشح دس صهیٌِ ًاًَ ،کاستشدّا ٍ ػولکشدّای

( ،)Olsen and Anaes, 1986لزا ؿَاّذ حاکی اص

اسصؿوٌذی اص ایي تشکیثات اسائِ گشدیذُ اػت .اص عشف

خغش تاالی ایي تشکیثات دس كٌؼت خَخِ کـی ٍ افشاد

دیگش تا افضایؾ ػغح تماضای ػوَهی تشای اػتفادُ اص

هشتثظ تا ایي تشکیثات هیتاؿذ کِ الصم اػت دس خْت
19
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کٌتشل هـکالت صیؼت هحیغی ًاؿی اص ایي تشکیثات،

ًاًَػیل ،خاكیت ضذ اؿشیـیاکلی ایي دٍ تشکیة هَسد

خایگضیي هٌاػثی یافت گشدد .دس ایي ساػتاً ،تایح

تشسػی ٍ همایؼِ لشاس گشفت.

تذػت آهذُ اص هغالؼِ اخیش هیتَاًذ همذهِ ای تشای

تغَس کلی ًتایح هغالؼِ اخیش ًـاى داد ًاًَػیل هی

خایگضیي ًوَدى ًاًَػیل تِ خای فشهالیي تاؿذ.

تَاًذ تِ ػٌَاى یک ضذػفًَی کٌٌذُ خْت ضذ ػفًَی

دس هغالؼات پیـیي ،اثش تشکیثات هختلف تش ؿاخق-

تخن هشؽ هَسد اػتفادُ لشاس گیشد.

ّای هشتَط تِ آلَدگی ٍ ػالهت تخن هشؽ ّای ًغفِ
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