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 ، وزج، ایزاى.31485 -498، فٌذٍق پغتی: ای ّغتِ پضٍّؾىذُ وؾبٍرسیػضَ ّیبت ػلوی 

 

اعت. اًتمبل هبیغ ؽىوجِ رٍؽی اًتمبل هبیغ ؽىوجِ رٍؽی هؼوَل ثزای درهبى اختالالت ّضوی عبدُ گبٍّبی ؽیزی 

ّب، پزٍتَسٍئزّب ٍ لبرذ ّب اس ؽىوجِ یه حیَاى  ّب ؽبهل ثبوتزی اعت وِ در آى عیف ٍعیؼی اس هیىزٍارگبًیغن

 ؽَد.  ای وِ دارای اختالالت ّضوی اعت، هٌتمل هی دٌّذُ عبلن ثِ حیَاى گیزًذُ

یب داهی ثبؽذ وِ تبسُ ػول خزاحی خبثدبیی ؽیزداى را  تَاًذ ثِ اختالل عبدُ گَارؽی هجتال ثبؽذ ٍ حیَاى گیزًذُ هی

 پؾت عز گذاؽتِ اعت.

وٌٌٌذ ثِ  ّبیی وِ در ؽىوجِ سًذگی هی َّاسی پیَعتِ اعت. هیىزٍارگبًیغن ؽیزداى، هخشًی ثب تخویز ثی

ثزای دٌّذ تب تزویجبت فیجزی خَران را ّضن وٌٌذ. ػولىزد ؽىوجِ ّوبٌّگی ثب ًگبری  ًؾخَاروٌٌذگبى اخبسُ هی

ّب در ؽىوجِ ٍ  هبًی هیىزٍارگبًیغن حوبیت اس اًمجبضبت ػضالًی ثزای اًدبم ًؾخَار ٍ آرٍؽ اعت. ػَاهلی وِ سًذُ

دٌّذ، ثز حیَاى هیشثبى تأثیز گذارًذ. تغذیِ  ّبی دعتگبُ گَارػ ًؾخَاروٌذگبى را تحت تأثیز لزار هی دیگز لغوت

وٌیذ، ثٌبثزایي ّزگًَِ اختالل گَارؽی  ّبی ؽىوجِ را تغذیِ هی نگبٍ ؽیزدُ ثِ هؼٌی ایي اعت وِ ؽوب هیىزٍارگبًیغ

 ّب در ؽىوجِ اعت. هٌدز ثِ اختالل در تؼبدل تخویز عجیؼی هیىزٍة

در ًؾخَاروٌٌذگبى خوؼیت هیىزٍثی در ؽىوجِ ثِ عزػت پظ اس تَلذ، ثَاعغِ لیغیذى هبدر ٍ ّوسٌیي 

 ؽَد.  هیىزٍارگبًیغن ّبی هحیظ اعزاف تؾىیل هی

ّبی ؽىوجِ آگبّی داؽتِ  بل هبیغ ؽىوجِ در لزٍى گذؽتِ پیؼ اس ایٌىِ هب اس ثبوتزیَلَصی ٍ هیىزٍارگبًیغناًتم

 ؽذ.  ثبؽین، اًدبم هی

گشارػ وزدُ ثَدًذ وِ هحتَیبت ؽىوجِ را اس یه گبٍ عبلن دٌّذُ ثِ یه حیَاى  1700ّبی  وؾبٍرساى در عبل

داًؾوٌذاى هغبلؼِ ثز  1990ّبی  وی اًتمبل دادُ ثَدًذ. در عبلگیزًذُ ثِ ػٌَاى ػولی ثزای درهبى اختالالت ّض

 ّبی خَاى را ؽزٍع وزدًذ.  اثیزات تلمیح ثب هبیغ ؽىوجِ ثز تَعؼِ ؽىوجِ در گَعبلِ
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ل ثزد. اختال اختالالت ّضوی در گبٍّبی ؽیزی ثبػث وبّؼ حزوبت ؽىوجِ ؽذُ ٍ هیىزٍفلَر ؽىوجِ را اس ثیي هی

ّضوی عبدُ هی تَاًذ ثِ دلیل تغییز ًبگْبًی الالم خیزُ )هبًٌذ دٍرُ اًتمبل( یب ّز ػبهل دیگزی وِ یىٌَاختی ثزًبهِ 

 غذایی را هختل وٌذ، ایدبد ؽَد.
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تَاًذ ؽبهل اعتزط گزهبیی، تغذیِ اس خَران وپه سدُ، لغغ آة آؽبهیذًی ٍ تزاون ثیؼ اس حذ  زٌیي تغییزاتی هی

ی اعتفبدُ اس فضبی آخَر هٌدز ثِ تغذیِ ًبهٌبعت ٍ اًتخبة ثیؾتز هَاد غذایی ٍ اختالل در ّضن ثبؽذ. رلبثت ثزا

 ؽَد.   هی

گبٍداراى ثبیذ هزالت اختالالت ّضوی عبدُ ثبؽٌذ. ّزگبُ زٌذیي گبٍ ثغَر ًبگْبًی اؽتْبی خَد را اس دعت دادُ ٍ ثِ 

ّبی ّضن ًؾذُ  ٌّگبهی وِ هجتال ثِ اعْبل ؽًَذ ٍ داًِعَر ًبگْبًی ٍ ثذٍى تَضیح وبّؼ تَلیذ داؽتِ ثبؽٌذ ٍ یب 

 در هذفَع آًْب ٍخَد داؽتِ ثبؽٌذ، اس ًؾبًِ ّبی اختالالت ّضوی اعت. 

اگززِ اًتمبل هبیغ ؽىوجِ اس یه دام دٌّذُ عبلن ثِ دام دارای اختالالت عبدُ ّضوی تَفیِ ػولیبتی ثغیبر رایح در 

 ػلوی اًذوی در ایي خقَؿ ٍخَد دارد. گبٍّبی ؽیزی اعت، ثب ٍخَد ایي اعالػبت

اًتمبل هبیغ ؽىوجِ در ولیٌیه ّبی تحمیمبتی ثب گَعفٌذّبیی وِ دارای اختالالت ّضوی عبدُ هزتجظ ثب تغییز خیزُ 

ٍ گزعٌگی لجل اس خزاحی، اعتزط حبفل اس اًتمبل ٍ گزفتي ّغتٌذ، ثغَر هَفمیت آهیشی اًدبم ؽذ اعت.  اًتمبل 

 وٌذ. ّب را تقحیح هی ذ ثغَر هَفمیت آهیشی اختالالت ّضوی پظ اس خزاحیهبیغ ؽىوجِ در گَعفٌ

ای ثزای تأهیي احتیبخبت ثبالی گبٍ ؽیزی  اختالالت ّضوی عبدُ در اٍایل دٍرُ ؽیزٍاری ٌّگبهی وِ تغییزات خیزُ

تخویز هی ؽًَذ،  ّبی غیز عبختبری وِ ثِ عزػت در ؽىوجِ ّبی دارای همبدیز ثبالی وزثَّیذرات ثب اعتفبدُ اس خیزُ

 تَاًذ راُ حلی هٌبعت ثبؽذ.  هی

وٌٌذ ثلىِ تغییزات فیشیَلَصیه هزتجظ ثب  در عَل دٍرُ اًتمبل ٍ حذٍد سایوبى، گبٍّب ًِ تٌْب تغییز خیزُ را تدزثِ هی

 تَاًذ در ٌّگبهی وِ دهبی هحیظ ثبال اعت، تؾذیذ ؽَد.  وٌٌذ وِ هی سایوبى را ًیش تدزثِ هی

تَاًذ ثِ ػٌَاى  ّبی هختلف هٌتمل هی ؽًَذ، ایي تغیییزات اختوبػی ًیش هی گبٍّب ثِ لغوت ّوسٌیي ٌّگبهی وِ

 یه ػبهل اعتزط سا ثبؽذ.

ای ثزای ارسیبثی اًتمبل هبیغ ؽىوجِ در دٍرُ اًتمبلی گبٍّبی ؽیزی اًدبم ؽذ. زْبر گبٍ ؽیزدُ  در آسهبیؾی هشرػِ

 وزدًذ ثِ ػٌَاى حیَاًبت دٌّذُ در ًظز گزفتِ ؽذًذ.  یبفت هیای وِ خیزُ وبهالً هخلَط در دارای وبًَالی ؽىوجِ

ایي زْبر گبٍ ّوبًٌذ دیگز گبٍّبی ؽیزدُ هذیزیت ؽذًذ. اًتمبل هبیغ ؽىوجِ یىی اس زْبر تیوبر ثَد وِ ثِ همذار 

 عبػت پظ اس 24لیتز اس عزیك دّبى ثِ گبٍّبی تبسُ سا تَعظ لَلِ هزی ثِ ؽىوجِ گبٍّبی گیزًذُ حذٍد  4/11

 سایوبى هٌتمل ؽذ.

تیوبرّبی آسهبیؼ ؽبهل گزٍُ ؽبّذ ٍ گبٍّبیی وِ آة گزم، هحقَل تدبری ٍ هبیغ ؽىوجِ دریبفت وزدُ ثَدًذ، 

دّذ. در  ؽذ. فزك آسهبیؼ ثِ ایي فَرت ثَد وِ اًتمبل هبیغ ؽىوجِ عالهت گبٍّب را پظ اس سایؼ ثْجَد هی هی

ًی تأثیزی ثز پبرهتزّبی عزهی خَى، تَلیذ ٍ عالهت دام در همبیغِ ثب گزٍُ ؽبّذ ّیر وذام اس تیوبرّبی دّب

ّبیی وِ داری هؾىالتی ثب  ّبیی وِ ثِ خَثی هذیزیت هی ؽذًذ، ًذاؽتٌذ. اهب هوىي اعت تحمیمی هؾبثِ در گلِ گلِ

 اختالالت ّضوی عبدُ ّغتٌذ پبعخ عَدهٌذی ًؾبى دّذ.
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ّب ثِ دٍثبر  گیزد. اهب ثزخی دام گبٍ ثیوبر یىجبر فَرت هی اًتمبل هبیغ ؽىوجِ ثِ-ثغَر هؼوَل در داًؾگبُ وبلیفزًیب

 عبػت ثؼذ( تىزار تیوبر ًیبس دارًذ.  36تب  24عبػت ثؼذ( ٍ حتی ثِ عِ ثبر ) 24تب  12)

( در ولیٌیه LDAخبیی ؽیزداى ) ای اًتمبل هبیغ ؽىوجِ ثِ ػٌَاى درهبى ووىی ثزای خزاحی خبثِ در هغبلؼِ

لیتز هبیغ ؽىوجِ اس دٍ گبٍ  10ؽىی داًؾگبُ وبلیفزًیب هَرد اعتفبدُ لزار گزفت. همذار حیَاًبت ثشري هذرعِ داهپش

ای ثَدًذ ثِ  ای ثَد ٍ دارای وبًَالی ؽىوجِ ای وِ همذار الیبف آى ثیؾتز اس ثخؼ داًِ غیز ؽیزدُ تغذیِ ؽذُ ثب خیزُ

اس عزیك لَلِ هزی اًتمبل یبفت. دلیمِ خوغ آٍری ٍ ثِ ؽىوجِ گبٍّبی خزاحی ؽذُ  20ػٌَاى حیَاى دٌّذُ در 

لیتز آة ؽیز ٍلزم اس عزیك لَلِ هزی دریبفت وزدًذ. تیوبر هبیغ ؽىوجِ درعت پظ اس  10حیَاًبت گزٍُ ؽبّذ 

 رٍس پظ اس آى اًدبم ؽذ. 1خزاحی ٍ عپظ 

زف خَران گبٍّبیی وِ هبیغ ؽىوجِ دریبفت وزدُ ثَدًذ داری هق 3ثِ دًجبل خزاحی ٍ ثزای رٍس  2در اثتذای رٍس  

ٍ اعیذّبی ززة فزار در گبٍّبی تیوبر ؽذُ  pHثیؾتز ٍ تَلیذ ؽیز ثیؾتزی در همبیغِ ثب گزٍُ ؽبّذ ثَدًذ. همذار 

پظ اس خزاحی  5ٍ  3ٍ گزٍُ ؽبّذ پظ اس خزاحی تفبٍتی ثب ّن ًذاؽت. همذار ثتب ّیذرٍوغی ثَتیزات عزم در رٍس 

ِ ثب گزٍُ ؽبّذ ووتز ثَد. هحممیي ًتیدِ گیزی وزدًذ وِ تیوبر ثغَر لبثل تَخْی در گبٍّبی تیوبر ؽذُ در همبیغ

 اًتمبل هبیغ ؽىوجِ در گبٍّبیی وِ ثزای تقحیح خبثدبیی ؽیزداى خزاحی ؽذُ اًذ هفیذ اعت. 
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ی اعت وِ ّبعت، ثب ایي حبل هبیغ ؽىوجِ حبٍی تزویجبت ؽیویبی اگززِ هىبًیغن افلی تحت تأثیز هیىزٍارگبًیغن

 احتوبالً ثب اثزات هثجت اًتمبل هبیغ ؽىوجِ هزتجظ اعت. 

وزثٌبت، پزٍتئیي ٍ اعیذّبی آهیٌِ، ٍ ّوسٌیي ثغیبری اس تزویجبت  ایي ػَاهل ؽبهل اعیذّبی ززة فزار، ثبفزّبی ثی

 تَاًذ رؽذ هیىزٍثی را تحزیه وٌذ. ًبهؾخـ در هبیغ ؽىوجِ اعت. ایي تزویجبت ؽیویبیی هی

تَاًذ رؽذ ثبوتزی ّبی تدشیِ وٌٌذُ علَلش را تحزیه وٌذ.  ٍلیِ ًؾبى داد وِ اعیذّبی ززة فزار هیتحمیمبت ا

تیبهیي تَلیذ ؽذُ تَعظ یه ارگبًیغن هی تَاًذ رؽذ دیگز هیىزٍارگبًیغن ّب را عجت ؽَد. هَاد هغذی هَخَد در 

ّب ثزای ثبسیبثی  ، تَلیذ وٌٌذگبى هتبى ٍ لبرذّب، پزٍتَسٍئزّب هبیغ ؽىوجِ احتوبالً دارای اثزات هثجت ثز رٍی ثبوتزی

ّبی گیزًذُ ّغتٌذ. ّوسٌیي اثز تحزیه هىبًیىی حبفل اس اًتمبل هبیغ ؽىوجِ ًیش  خوؼیت هیىزٍثی عجیؼی در دام

تَاًذ هَخت تحزیه  لیتز اس هبیغ ؽىوجِ در گبٍّب هی 16تب  8هوىي اعت هفیذ ثبؽذ. در اًتمبل هبیغ ؽىوجِ حذٍد 

ّبی اتغبع در دیَارُ ؽىوجِ ٍ ًگبرػ ثزای تحزیه ًؾخَار، تَلیذ ثشاق ٍ حزوت عجیؼی ؽىوجِ  زًذُهىبًیىی گی

 ّب دارد. ثبؽذ. وِ ایي تَضیح دٌّذُ ایي اعت وِ اًتمبل هبیغ ؽىوجِ اثزاتی فزاتز اس هیىزٍارگبًیغن

 


