
 
 

 

 1394 تُار، 106شمارٌ 

 مطالعه ريخت شناسي و بافت شناسي كبذ، طحال و لوزالمعذه در

 مرغ مرواريذ) مرغ شاخذار( 

 چكيذٌ       

تخاطز تزشحات  ، لًسالمعذٌزيه ؼذٌ تذنتتشرگتعىًان کثذ ذ متعلق تٍ ردٌ پزوذگان قزقايل می تاشىذ. يمزؼان مزيار

در تذن پستاوذاران ي پزوذگان است تذن تالؽيه عضً لىفايی گًارشی ي َمچىيه طحال تٍ ايه دليل کٍ تشرگتزيه 

ايه اعضا مشاَذٌ  در می تاشىذ. اس آوجا کٍ در تعضی پزوذگان تفايت َايی تيه گًوٍ َا ي تيه دي جىسدارای اَميت 

تزريی تعضی اس پزوذگان خاوًادٌ قزقايل ماوىذ مزغ مزياريذ اوجام وشذٌ است،  یتحقيقاتمی شًد يچًن تاکىًن 

عذد مزغ  20لعٍ قزار گزفت. تذيه مىظًر ريخت شىاسی ي تافت شىاسی ايه اعضا در مزغ مزياريذ مًرد مطاتىاتزايه 

مطالعٍ ريخت شىاسی قزار گزفت،  ي مادٌ اوتخاب شذ يکثذ، کيسٍ صفزا، لًسالمعذٌ ي طحال آوُا مًردز ذ تالػ ويمزيار

روگ آميشی شذوذ. وتايج ريخت  (H & E) . ومًوٍ َا تٍ ريش َماتًکسيليه ي ائًسيه ومًوٍ تافتی اخذ گزديذ سپس

در لًسالمعذٌ قطعٍ تحتاوی تلىذتز ي تاريكتز  شىاسی ي تافت شىاسی در اساس مشاتٍ سايز پزوذگان تًد، تا ايه تفايت کٍ

َای کًپفز درديًارٌ سيىًسيئيذَای کثذی تىذرت يجًد دارد، سلًلاس قطعٍ پشتی است. در مطالعٍ تافتی ويش 

صفزا عاليٌ تز تافت پًششی استًاوٍ ای سادٌ، تافت پًششی استًاوٍ ای شثٍ مطثق ويش مشاَذٌ َمچىيه در ديًارٌ کيسٍ 

تفايت معىاداری تيه اوذاسٌ ايه اعضا در دي  در کثذ، طحال ي لًسالمعذٌ وشان داد T Student شذ. وتايج آسمًن
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 مقذمٍ      

٠ُٛٞ ١ؼشٜذ. ا١٘يز  7800ساػش٠ ٝ سوشيجبً  27دشٛذُبٙ داساي 

ٝيظٟ ٛوؾ آ٢ٛب دس  صيؼز ٝ صٛذُي اٛؼب٢ٛب، ث٠دشٛذُبٙ دس ٗحيظ 

ٗشؿبٙ اٗشٝصٟ دشٝسؽ  .سٞٓيذ ُٞؿز ٝ سخٖ ثشًؼي دٞؿيذٟ ٛيؼز

ز، ٗغجٞع ثب دسصذ دشٝسئيٚ يُٞؿشي ٓزثذٓيْ داسا ثٞدٙ ٗشٝاسيذ 

ذ اص ٛظش ًٔي يٗشؿبٙ ٗشٝاس.اكضايؾ يبكش٠ اػز ،ثبال ٝ اٛشطي ًٖ

هشهبّٝ، عبٝٝع ٝ ٛظيش ٗشؿبٙ صيٜشي ٝ ٗشؿبٙ سبخذاس ١٘بٜٛذ 

ثٞهٔ٘ٞٙ ١ؼشٜذ ٝ خضء خبٛٞادٟ دشٛذُبٙ هشهبّٝ ث٠ حؼبة آٝسدٟ 

اي ثٞدٟ ٠ً ٗؼشف ٜٗـبء ٝ ٗٞعٚ  ؿٞٛذ. ٛبٕ اٝٓي٠ آ٢ٛب ٗشؽ ُي٠ٜ ٗي

  اػز. اصٔي آ٢ٛب

صائذٟ اي هشٗض سَٛ دس ٜٗوبس ايٚ دشٛذٟ ٝخٞد داسد ٠ً دس خٜغ ٛش 

ايٚ دشٛذٟ ٗشؽ  صائذٟ ث٠ ثذٓيْ ٝخٞد ١٘يٚثٜٔذ ٝ ثشخؼش٠ اػز ٠ً 

  .(1371)ؿ٘ؼبيي؛(1ؿبخذاس ٛيض ُلش٠ ٗي ؿٞد)ؿٌْ

١بي ٗخشٔق  ؿٌْ ًجذ ٠ُٛٞ سشيٚ ؿذٟ ثذٙ اػز. ًجذ ثضسٍ

 . اػزصلبر ٝيظٟ ٗش٘بيضي داساي دشٛذُبٙ 

ي چخ خبٛجي ٝ چخ  چ٠ اي، هغؼ٠ چخ سا ث٠ دٝ هغؼ٠ ؿيبس ثيٚ هغؼ٠

داسد ٝ دس ًيؼ٠ صلشا دس اًثش دشٛذُبٙ ٝخٞد ًٜذ. ٗيبٛي سوؼيٖ ٗي

سشؿح  يػغح احـبيي هغؼ٠ ساػز هشاس ُشكش٠ اػز.ًجذ داسا

اص عشين ٗدبسي صلشاٝي ٝاسد دٝاصد٠١  ٠ًثٞدٟ  (صلشا)خبسخي

 ؿٞد. سشؿحبر داخٔي آٙ ٗشؼذد اػز ٝ ث٠ عٞس ٗؼشويٖ ث٠ ٗي

ثذٙ ػضٞ ٜٓلبٝي  ثضسُششيٚ. عحبّ ثؼٜٞاٙ ذٛسيض خٞٙ ٗيخشيبٙ 

داسد. دس دشٛذُبٙ، عحبّ ثبٓـيٚ دس اٛدبٕ ٝاًٜؾ ايٜ٘ي ٛوؾ 

دٞٓخ هشٗض ٝ  .اي اػز اٛذاٗي ًٞچي ث٠ سَٛ هشٗض ٗبيْ ث٠ ه٢ٟٞ

 . ً٘شش ٗـخص اػزآٙ دٞٓخ ػليذ دس 

ٓٞصآ٘ؼذٟ دس دشٛذُبٙ ػضٞي صٞسسي سَٛ ٝ ٛٞاسي ؿٌْ اػز 

دـشي ٝ ؿٌ٘ي)سحشبٛي( ٝ يي ٛٞاس ثؼيبس ثبسيي ٠ً ث٠  هغؼ٠اص ٠ً 

ؿٞد.  ي سـٌيْ ٗيعشف عحبّ ًـيذٟ ؿذٟ ثٜبٕ هغؼ٠ عحبٓ

ي اػز ٠ً ثب ٗدشاي ا ثؼذ اص ًجذ ثضسُششيٚ ؿذٟ ٓٞصآ٘ؼذٟ

 ُٞاسؿي اسسجبط داسد. 

خضايش  .اػزيي ؿذٟ حجبثي ٗشًت ثشٝٙ سيض آٙثخؾ 

ث٠ ٗيضاٙ كشاٝاٙ دس ػشاػش ؿذٟ  ثؼٜٞاٙ ثخؾ دسٝٙ سيض الِٛش١بٛغ
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Guinea fowls belong to the pheasant’s category. Liver is the largest gland in the body, pancreas for 

digestive secretions and also spleen is of a importance as it is the largest lymphatic gland in adult 

mammals and poultry. As there are some differences in species and the two sex in these organs, and 

also there are not any research done on pheasant’s category like guinea fowl, these organs were 

studied morphologically and histologically. For this study 20 adult male and female guinea fowl 

were selected and their liver, gall bladder, pancreas, spleen were morphologically studied, then 

tissue samples were taken. Samples were obtained, using Haematoxylin and Eosin Stain Kit. 

Morphological and Histological results were basically the same as other poultry with this difference 

that in pancreas ventral lobe is longer and thinner that the dorsal lobe. In histologic study kupffer 

cells are rarely exist in hepatic sinusoid’s wall, also in the gall bladder’s wall in addition to the  

simple columnar epithelium, pseudo-stratified columnar epithelium was seen. T student result in 

liver, spleen and pancreas suggest that there is no significance difference in the size of males and 

females in  this organs. 
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، 1387) دٞػشيؿٞٛذ صٞسر آٓلب ٝ ثشب ديذٟ  ٗيٝ ث٠ دٝ دشاًٜذٟ اٛذ 

 Nickel ٝ1977 Schummer،2010، 1377ٝ1385سضبئيبٙ؛

Dyce et al ).  سحويوبر سيخز ؿٜبػي ٝ ثبكز ؿٜبػي ثشسٝي

ًجذ، عحبّ ٝ ٓٞصآ٘ؼذٟ دس ػبيش دشٛذُبٙ اٛدبٕ ؿذٟ اػز ٝ 

سلبٝر ١بيي ٛيض ُضاسؽ ؿذٟ اػز. ثب ٗبًيبٙ، ػٔيشؿٖ ؿجب١ز ١ب 

هبّٝ، ًجذ خٜغ ٗبدٟ دس ٗغبٓؼ٠ سيخز ؿٜبػي ًجذ ٝعحبّ هش

سلبٝسي دس اٛذاصٟ عحبّ دٝ  ٝٓي ثضسُشش اص خٜغ ٛش ُضاسؽ ؿذ

دس ٗغبٓؼ٠ Yovchev et al ,2012). خٜغ ٗـب١ذٟ ٛـذ(

سيخز ؿٜبػي ًجذ ًجي ٝ ه٘شي،  هغؼ٠ چخ ًجذ دس ه٘شي 

ثضسُشش اص هغؼ٠ ساػز ٗي ثبؿذ ٠ً ايٚ حبٓز دس ًجي ٗـب١ذٟ 

ثش سٝي خـذ ٝ ؿب١يٚ،  ٛـذ. ١٘چٜيٚ دس سحوين ٗـبث٠ ديِشي

هغؼ٠ چ٠ ًجذ دس خـذ ثب يٌذيِش ثشاثش  2ُضاسؽ ؿذ٠ً اٛذاصٟ 

اػز ٝٓي دس ؿب١يٚ ٓٞة چخ ًجذ ١٘بٜٛذ ه٘شي ثضسُشش اص ٓٞة 

دس ؿب١يٚ ٗبٜٛذ ًجٞسش ًيؼ٠ صلشا ساػز ًجذ اػز. ػالٟٝ ثش ايٚ 

 ٝخٞد ٛذاسد ٝٓي خـذ ١٘بٜٛذ ٗبًيبٙ داساي ًيؼ٠ صلشا ٗي ثبؿذ

(2011, 2009 ,Mot)ّٗشؽ، . دس ٗغبٓؼ٠ ًبٓجذ ؿٜبػي عحب

ٛـبٙ دادٟ ؿذ٠ً عحبّ دس ٗشؽ ٝ ثٞهٔ٘ٞٙ ثٞهٔ٘ٞٙ، ؿبص ٝ اسدى

ث٠ ؿٌْ ثيضي سب ُشد ٝدس ؿبص ٝ اسدى ٗثٔثي ؿٌْ ٗي 

 . (Grau,1943)ثبؿذ

دس ٗغبٓؼ٠ ثبكز ؿٜبػي عحبّ ًجٞسش ٛـبٙ دادٟ ؿذ٠ً ثشخالف 

ٝٓي ػبخش٘بٙ دٞٓخ ٗبًيبٙ عحبّ داساي اٛـؼبة سشاثٌٞٓي اػز 

(1992,Nasu)دس ثشسػي سيخز ١ب ١٘بٜٛذ ٗبًيبٙ ٛبٝاضح اػز .

ؿٜبػي ٝ ثبكز ؿٜبػي عحبّ خٞخ٠ اسدى ثِٜالدؿي، عحبّ ُشد 

ٗـب١ذٟ ؿذ ٝ سشاثٌّٞ ١ب ثؼيبس ًٖ ٝاسد ثبكز ؿذٟ ٝ دٞٓخ ١ب ٛيض 

. ثب ٗغبٓؼ٠ سحويوبر صٞسر (Sultana,2011)ٛبٝاضح ٗي ثبؿذ

دشٛذُبٙ ثذٓيْ سٜٞع ٠ُٛٞ اي، داساي  ٠ً ُشكش٠ ٗـب١ذٟ ٗي ؿٞد

سلبٝس٢بي سيخز ؿٜبػي ٝ ثبكز ؿٜبػي دس اٛذإ ١بي ٗخشٔق ثذٙ 

ٗبٜٛذ ًجذ، عحبّ ٝ ٓٞصآ٘ؼذٟ ١ؼشٜذ ٠ً دس ثؼضي ٠ُٛٞ ١ب ايٚ 

خٜغ ٛيض ٗـب١ذٟ ٗي ؿٞد؛ ثٜبثشايٚ ٗشؽ ٗشٝاسيذ  دٝسلبٝر ثيٚ 

ٝ سيخز ٠ً سبًٜٞٙ ٗٞسد ٗغبٓؼ٠ هشاس ِٛشكش٠ ثٞد اٛشخبة ؿذ 

ؿٜبػي ٝ ثبكز ؿٜبػي ًجذ، عحبّ ٝ ٓٞصآ٘ؼذٟ آٙ  ثشاي ثشسػي 

 خٜغ ٗٞسد ٗغبٓؼ٠ هشاس ُشكز. دٝسلبٝر ١ب ٝ ؿجب١ز ١ب دس ١ش 
 

 مًاد يريش کار     

 جمع آيری ومًوٍ    

 10ٛش ٝ 10ذ ثبٓؾ ٛش ٝ ٗبدٟ(يٗشؽ ٗشٝاس ػذد 20،ثشاي ايٚ ٗغبٓؼ٠

اص چ٢بس دشٛذٟ كشٝؿي ٗخشٔق ؿ٢شػشبٙ هٖ خشيذاسي ؿذ٠ً  )ٗبدٟ

خٜغ ٛش ٝ ٗبدٟ ث٠ سؼذاد يٌؼبٙ ٝ ثب  دٝاص ١ش دشٛذٟ كشٝؿي اص ١ش 

١لش٠ اٛشخبة ؿذ. ثؼذ اص خشيذاسي، ٗشؿبٙ  25سب  23ٗيبِٛيٚ ػٜي 

ٗشٝاسيذ ث٠ ثخؾ ٢ِٛذاسي دشٛذُبٙ داٛـٌذٟ داٗذضؿٌي اٛشوبّ 

 دادٟ ؿذٛذ. 
 

 کالثذگشايی     

دشٛذُبٙ ثشاي ًبٓجذُـبيي ٝ اٛدبٕ ٗغبٓؼبر سيخز ؿٜبػي ث٠ 

١ب سي سي ث٠ سٝؽ  ػبٓٚ سـشيح ٜٗشوْ ؿذٛذ. اثشذا س٘بٗي دشٛذٟ

ؿشػي رثح ُشديذٛذ ٝ اص ػغح دـشي سٝي ػيٜي ًبٓجذ ؿٜبػي 

ًٜبس صدٙ دٞػز اص سٝي حلشٟ ثغٜي، دغ اصخٞاثبٛذٟ ؿذٛذ. 

ضبء حلشٟ ثغٜي اص خٞاٛت ثشيذٟ ؿذ سب س٘بٕ اػ  ػضالر ؿٌ٘ي

 ٛ٘بيبٙ ُشدٛذ. 
 

 مطالعٍ ريخت شىاسی     

  اص ٛظش سيخز ؿٜبػي ثشسػي اٝٓي٠دغ اص اٛدبٕ ًبٓجذ ُـبيي، 

دس ٗحْ  ًجذ، ٓٞصآ٘ؼذٟ ٝ عحبّاٛذاصٟ، ٗدبٝسار، سَٛ ٝ ؿٌْ 

الصٕ ُشكش٠  سصبٝيشاصٔي آ٢ٛب دس حلشٟ ثغٜي صٞسر ُشكز ٝ 

اص ٗحْ اسصبٓـبٙ دس  ًجذ١بي ١ش دٝهغؼ٠  سثبطؿذ. دس ٗشح٠ٔ ثؼذ، 

ثغٜي ٝ اٛذإ ١ب هغغ ٝ ًجذ خبسج ُشديذ. ٓٞصآ٘ؼذٟ ٝ حلشٟ 

ي اٛش٢بػِٜذاٙ ٝ ثخؾ عحبّ، ١٘شاٟ ثب دٝ ثبصٝي دٝاصد٠١ ٝ 

خٞد خذا ٝ اص ٗحٞع٠ ثغٜي دشٛذٟ خبسج   اص ٗحْ اسصبّ سٝدٟ س٢ي

،  ثؼذ اص ُؼششؽ دس ػيٜي. خ٢ز ثشسػي سيخز ؿٜبػي، ُشديذ

اٛذاصٟ ٝ ضخبٗز ثخؾ ١بي ٗخشٔق اػضب، اص  ثذٓيْ سلبٝر دس

ًٞٓيغ دس دٝ هذإ، ٗيبٙ ٝ خٔق ايٚ اػضب ثٞػي٠ٔ هؼ٘ز ١بي 

صٞسر ُشكز ٝ اٛذاصٟ ٛٞاحي شي يُ اٛذاصٟٝ ػشض  عّٞ خٜغ

١ِٜبٕ ٗخشٔق ١ش ػضٞ دس خذّٝ ٗشثٞع٠ يبدداؿز ُشديذ. 

سصٞيشثشداسي، ٗي٠ٔ ١بيي ثب اٛذاصٟ ٗـخص دس ًٜبس اٛذإ ١ب هشاس 

. ثشاي دهز ٟ ؿذ سب اٛذاصٟ ١بي ُشكش٠ ؿذٟ دس سصٞيشٛ٘بيبٙ ؿٞدداد

 سصبٝيشٝ  ١ش ثخؾ ػ٠ ثبس سٌشاس ُشديذُيشي  اٛذاصٟػْ٘ ثيـشش،   
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١ب ثشاي ٢ِٛذاسي عٞالٛي  ٠ٛٞ٘ٛ دس٢ٛبيز الصٕ اص آ٢ٛب ُشكش٠ ؿذ.

 .دسصذ اٛشوبّ يبكشٜذ 10ٗذر ث٠ داخْ كشٗبٓيٚ 
  

 تافت شىاسی مطالعٍ     

عٞس سصبدكي  دشٛذٟ ٗبدٟ ث٠ 3دشٛذٟ ٛش ٝ  3 ،ثبكشي ثشاي ٗغبٓؼ٠

١بي ثبكشي  ٠ٛٞ٘ٛ سيخز ؿٜبػي،صٗبٙ ثب ٗغبٓؼ٠  ١ٖ ٛذ ٝاٛشخبة ؿذ

هغؼ٠ ساػز ث٠  ٗحْ اسصبّ اٛش٢بي هذاٗي ٝ خٔلي ًجذ ساػز،اص 

هغؼ٠ چخ ًجذ، اٛش٢بي هذاٗي ٝخٔلي ًجذ چخ، هؼ٘ز ١بي 

ّٞ ٝ ػشض هذاٗي، ٗيبٛي ٝ خٔلي ٓٞصآ٘ؼذٟ ٝ ١٘چٜيٚ اص ع

ٚ يكشٗبٓ ٗحّٔٞ ثبكش ذ ٝ دسياخز ُشد ػبٛشي٘شش 1×1عحبّ، ثب اٛذاصٟ 

دادٟ ؿذ، دغ اص ثجٞر، خ٢ز ػْ٘ آٝسي دس دسصذ هشاس  10

دػشِبٟ ١يؼشٞسٌٜيي هشاس ُشكشٜذ. ثؼذ اص هبٓت ُيشي سٞػظ 

سَٛ ٗيٌشٝٙ اص آ٢ٛب س٢ي٠ ٝ دغ اص  5دبساكيٚ ثشؿ٢بيي ث٠ ضخبٗز 

ٛٞسي ٗٞسد  ٌشٝػٌٞحيٗ سٞػظ ٚ،يائٞصٚ ٝ ئي٘بسًٞؼآٗيضي ١

 .ٗغبٓؼ٠ هشاس ُشكشٜذ
 

 تجشيٍ ي تحليل آماری      

ٗيبِٛيٚ عّٞ ٝ ػشض ًجذ، ًيؼ٠ صلشا، عحبّ ٝ ٓٞصآ٘ؼذٟ ث٠ 

خٜغ ٛش ٝ ٗبدٟ  ٗحبػج٠ ٝ اص ١شًذإ اٛحشاف ٗؼيبس  دٝسلٌيي 

ُشكش٠ ؿذ. دس ٢ٛبيز آصٗٞٙ آٗبسي  ثشاي ٗيبِٛيٚ عّٞ ٝ ػشض 

SPSS ١شػضٞدس دٝ خٜغ اٛدبٕ ؿذ ٝ ايٚ ًبس سٞػظ ٛشٕ اكضاس 

( صٞسر ُشكز ٝ آصٗٞٙ سي داٛـدٞيي )T student 22ٛؼخ٠ 

س ثٞدٙ ثشاي ٗؼٜي دا p 0≤/05ٗٞسد اػشلبدٟ هشاس ُشكز ٝ ػغح 

 اخشالف ثيٚ دادٟ ١ب دسٛظش ُشكش٠ ؿذ.
 

 وتايج      

 ريخت شىاسی   
 الف: مشاَذات ظاَزی

سيخز ؿٜبػي اػضب ٗشؽ ٗشٝاسيذ اص ٛظش ػبخشبس ٝ ٗٞهؼيز دس 

دٞؿؾ خبسخي صبف ٝ ثب  اػبع ١٘بٜٛذ ػبيش دشٛذُبٙ ثٞد.ًجذ

ًجذ سَٛ ه٢ٟٞ اي سب ه٢ٟٞ اي ٗش٘بيْ ث٠ هشٗض ٗـب١ذٟ ؿذ.  ٝ ثشام

دس٠٘١ ٠ٛٞ٘ٛ ١ب داساي دٝ ثخؾ يبهغؼ٠ ساػز ٝ چخ ثٞد٠ً دس 

ؿذٛذ. ٓج٠  ػ٘ز هذإ سٞػظ يي دْ دبساٛـي٘ي ث٠ ١ٖ ٗشصْ ٗي

خٔلي هغؼ٠ چخ ثب يي ثشيذُي ث٠ دٝ ثخؾ ًٞچٌشش يب هغؼ٠ چ٠ 

ؿذ ٠ً ايٚ ثشيذُي دس ٗشؿبٙ ٗشٝاسيذ ًٞسبٟ ٗـب١ذٟ  سوؼيٖ ٗي

ش دٝ هغؼ٠ ًجذ، داساي ؿذ ٝ اص ػغح احـبئي ثيـشش ٛ٘بيبٙ ثٞد. ١

ًجذ  .دٝ ػغح احـبيي ٝ خذاسي ٝ دٝ ٓج٠ ثباليي ٝ دبئيٜي ثٞد

١بي ١ٞايي  كيجشٝصي ٠ً ثب ًيؼ٠ - سٞػظ يي دشدٟ ٛبصى ػشٝصي

١بي ١ٞايي ث٠  ؿذ. س٘بٕ ًيؼ٠ ًجذي ١٘شاٟ ثٞد دٞؿيذٟ ٗي -صلبهي

 خض ًيؼ٠ ١ٞايي ُشدٛي دس خٞاٛت ٗخشٔق ثب ًجذ س٘بع داؿشٜذ.

 ٠ث خٔلي اي ١بي ١ٞايي ػي٠ٜ ًيؼ٠ًجذ سٞػظ  يٛجبخ١بي  ٓج٠

ي صلبهي،ًجذ سا اص  د. دشدٟٗشصْ ث١ٞبي خبٛجي حلشٟ ثغٜي  ديٞاسٟ

ي ًجذي ٝ سٝي  ي، دس حلشٟسحشبٛخ٢بر ساػز، چخ، دـشي ٝ 

سٞػظ ثبكز ًجذ خٜبؽ ػي٠ٜ ٗؼٔن ٠ِٛ داؿش٠ ثٞد ٝ ثخؾ اػظٖ 

حذٝدي ٗوؼش ثٞد ػغح احـبيي سب . ؿذ ١ب دٞؿيذٟ ٗي دٛذٟخٜبؽ ٝ 

ػغح  دسٗؼذٟ  ؿذ. ديؾ احـبء دس ايٚ ػغح ٗـب١ذٟ ٗي س٘بع ٝ اثش

ػِٜذاٙ ثخـي هذاٗي سحشبٛي  داؿز.ًجذ هشاس احـبيي ٓٞة چخ 

ؿذ ٝ ثيٚ ايٚ دٝ سثبعي  سٞػظ ػغح احـبيي ًجذ چخ دٞؿيذٟ ٗي

ثب اٛش٢بي ٗشي،  هغؼ٠ ًجذدٝ ثيٚ  دْ دبساٛـ٘ي هشاس داؿز.

ٗبثيٚ ٓج٠  .داؿزسٝدٟ ٝ دٝاصد٠١ س٘بع  ٗؼذٟ، عحبّ، س٢ي ديؾ

ٗؼذٟ سثبط ديِشي  ثباليي هغؼ٠ چخ ًجذ ٝ ٗشي ٝ اثشذاي ديؾ

ثبػث  دشيٌبسدؿذ. سأع ُشد هٔت ١٘شاٟ ثب ًيؼ٠  ٗـب١ذٟ ٗي

ٛبف ًجذ دس  ؿذ. ٗي هذاٗي يب ثباليي هغؼ٠ ساػزٓج٠ كشٝسكشِي دس 

٠ً اص ايٚ ًٖ ػ٘ن ثٞد. يي كشٝسكشِي  ث٠ ؿٌْػغح احـبيي 

١بي ػيب١شٍ ثبة ث٠ ًجذ ٝاسد  ١بي ًجذي ٝ ؿبخ٠ حْ ػشخشٍٗ

.ًيؼ٠ صلشا ثؼش٠ ث٠ (2)ؿٌْ ؿٞٛذ ٝ ٗدبسي صلشاٝي خبسج ٗي

اي دس ػغح احـبئي  ٗوذاس صلشا، ث٠ ؿٌْ ُالثي ًـيذٟ سب ٠ٓٞٓ

. ٓٞة هشاس داؿزسب ٓج٠ خٔلي ايٚ اص ثخؾ ٗيبٛي ساػز ٓٞة 

اي  ًجذي سٝدٟ عٞسٗؼشويٖ سٞػظ ٗدشاي ث٠ًجذ صلشاي ٓٞة چخ 

(Hepatoenteric duct)  ٓج٠ ساػز ٛضديي خ٘يذُي هذاٗي ث٠

صلشاي ٓٞة ساػز اثشذا سٞػظ  ٝؿذ  سخٔي٠ ٗيٛضٝٓي دٝاصد٠١ 

 ًيؼ٠ ًجذي ًيؼ٠ صلشاٝي (Hepatocystic ducts) ٗدشاي

ي ًيؼ٠ سٞػظ ٗدشا ؿذٟ ٝ ثؼذ اص سد٘غ،ث٠ ًيؼ٠ صلشا ٝاسد 

ث٠ ًيؼ٠ صلشا  اص اي (Cysticoenteric duct) صلشاٝي سٝدٟ

ي ُٝالثي ؿٌْ عحبّ اٛذاٗي ًٞچ. ؿذ يسخٔي٠ ٗٛضٝٓي دٝاصد٠١ 

 ثخؾ خٔلي ٗـب١ذٟ ؿذ٠ً دس اي   ه٢ٟٞٗش٘بيْ ث٠  سَٛ هشٗض ٠ث
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سش  ؿز. اٛش٢بي هذاٗي آٙ د٢ًٚجذ هشاس دا چخػغح احـبيي ٓٞة 

اؽ ثٞد. اٛش٢بي هذاٗي ثب ثخؾ ٗيبٛي ػ٘ز ساػز  اص اٛش٢بي خٔلي

داؿز. اٛش٢بي خٔلي آٙ سب حذٝدي ث٠ ػ٘ز خظ  ٗؼذٟ س٘بع ديؾ

ٗيبٛي ثذٙ ٛضديي ؿذٟ ٝ ثب ثخؾ دئٞس ػِٜذاٙ ٝ خ٘يذُي هذاٗي 

ًشد. ػغح دـشي عحبّ ثب ػغح سحشبٛي  دٝاصد٠١ س٘بع ديذا ٗي

ػشٝصي ثيٚ ٓج٠ هذاٗي   ٓٞة هذاٗي ًٔي٠ چخ ٗدبٝسثٞد. دٝ ٝسه٠

اؿز عحبّ ٝ ٛبف ًجذ ٝ ٛيض ثيٚ عحبّ ٝ ديؾ ٗؼذٟ هشاس د

اٛذاٗي عٞيْ ثٞد ٠ً ثب دٝ  بٙ ٗشٝاسيذ،ٗشؿٓٞصآ٘ؼذٟ  (.3)ؿٌْ

دٝ ثبصٝي صؼٞدي  ٝ ثيٚ دس كضبي هغؼ٠) ثبصٝ( دـشي ٝ سحشبٛي 

ديذٟ ؿذ، ١٘چٜيٚ  ث٠ سَٛ صٞسسي ٗش٘بيْ ث٠ ًشٕٛضٝٓي دٝاصد٠١ 

هغؼ٠ عحبٓي ثصٞسر ٛٞاس ثبسيٌي ث٠ عشف عحبّ دس ٓٞصآ٘ؼذٟ 

شبي ٗؼشويٖ هشاس ٛذاؿز، ثخـي اص دـشي دس ساػ ٗـب١ذٟ ؿذ. هغؼ٠

 .ؿذ آٙ خ٘يذٟ ؿذٟ ٝ ث٠ كضبي ثيٚ ػِٜذاٙ ٝ ديؾ ٗؼذٟ ٝاسد ٗي

ٗؼيشي  ٠ً دـشي ثٞد هغؼ٠اص  سش ٝ ثبسييسشثٜٔذسحشبٛي آٙ،  هغؼ٠

ٗؼشويٖ داؿز ٝ دس ٗٞاصار دٝاصد٠١ صؼٞدي هشاس ُشكش٠ ثٞد ٝ 

 -دـشي  ُـبيياٝٓيٚ ػضٞي ثٞد ٠ً ث٠ ١٘شاٟ دٝاصد٠١ دس ًبٓجذ

 (.4ز )ؿٌُْشك ؿٌ٘ي ٗٞسد ٗـب١ذٟ هشاس ٗي
 

  وتايج اوذاسٌ گيزی ي آسمًن آماری ب:     
ٝ ًيؼ٠ صلشا، عحبّ ٝ ٓٞصآ٘ؼذٟ اٛذاصٟ عّٞ ٝ ػشض ًجذ،

ٗيبِٛيٚ ٝ اٛحشاف ٗؼيبس آ٢ٛب دس س٘بٗي هؼ٘ز ١ب ثيٚ دٝخٜغ ثب 

اٛذاصٟ سوشيجب يٌؼبٙ ٗـب١ذٟ ؿذ. ٗيبِٛيٚ ٝ اٛحشاف ٗؼيبس عّٞ ٝ 

ٛـبٙ دادٟ ؿذٟ اػز.  1ػشض ١ش ػ٠ ػضٞ دٝ خٜغ دس خذّٝ

سلبٝر ٗؼٜبداسي ثيٚ عّٞ ٝ  ٛـبٙ داد T Studentٛشبيح آصٗٞٙ 

 ػشض ًجذ، عحبّ ٝ دبٌٛشاع ثيٚ دٝ خٜغ ٝخٞد ٛذاسد.

 

 مشخصات ريخت شىاسی تز حسة ميلی متز -1جذيل 

  
 

 

 

 

 

خٜؼيز ٗيبِٛيٚ اثؼبد

ٗبدٟ ٛش

اٛحشاف ٗؼيبس ٗيبِٛيٚ اٛحشاف ٗؼيبس ٗيبِٛيٚ

29/4 7/54 27/5 2/52  ساػزعّٞ ًجذ 

8/9 31/14 05/9 12/14  ػشض ًجذ ساػز

1/5 33/49 47/4 6/51  عّٞ ًجذ چخ

06/12 4/15 6/11 28/15  ػشض ًجذ چخ

39/2 2/34 79/3 2/31  عّٞ ًيؼ٠ صلشا

44/2 23/5 27/2 21/5  ػشض ًيؼ٠ صلشا

11/2 4/14 89/1 4/15  عّٞ عحبّ

2 

41/4 

59/1 

02/5 

42%

32/4 

2/37 

82/3 

8/59 

55/2

53/2 

76/2 

64/1 

49/3 

38%

01/5 

1/35 

56/3 

56 

45/2

 ػشض عحبّ

 عّٞ دبٌٛشاع ٛضٝٓي

 ػشض دبٌٛشاع ٛضٝٓي

 عّٞ دبٌٛشاع صؼٞدي

 ػشض دبٌٛشاع صؼٞدي
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 تافت شىاسی     

ٗـبث٠ ثب ػبيش دشٛذُبٙ دس ثشسػي ثبكشي، ١ش ػ٠ ػضٞ دس اػبع 

ث٠   .شكزُ ثبكز ًجذ سا اص ثيشٝٙ ًذؼّٞ ُٔيؼٞٙ كشا ٗي .ثٞدٛذ

 ،ًجذثبكز ًذؼّٞ ُٔيؼٞٙ ث٠ داخْ ١بي  سيـ٠ػٔز ػذٕ ٛلٞر ًبْٗ 

ٛؼح ٛبٗـخص ثٞد ٝ ثبكز ًجذي يٌٜٞاخز ث٠  ؿذٙ هغؼ٠ هغؼ٠

١ب ١٘شاٟ ثب  دبساٛـيٖ اص دػشدبر ٗششاًٖ ١ذبسٞػيز. ذيسػ ٛظش ٗي

١ب ٠ً  ئيذ١بي ًجذي، سـٌيْ ؿذٟ ثٞد. دػشدبر ١ذبسٞػيزػيٜٞصٝ

ث٠ صٞسر ؿؼبػي اعشاف ػيب١شٍ ٗشًضٓجٞٓي هشاس داؿشٜذ اص دٝ 

١بي ًٞدلش ثٜذسر  ػّٔٞؿذٛذ.  ١ذبسٞػيز سـٌيْ ٗي ػّٔٞسديق 

١بي ػّٔٞدسديٞاسٟ داخٔي ػيٜٞصٝئيذ١بي ًجذي ثصٞسر 

ثبكز (. 5ٝ 6ثؼيبسًٞچي ، ١شٗي ٝ سيشٟ سَٛ ٗـب١ذٟ ؿذ)ؿٌْ

اي ػبدٟ ٝ  دٞؿـي ديٞاسٟ ًيؼ٠ صلشا دس ثشخي ٛٞاحي اػشٞا٠ٛ

 ػّٔٞثؼضي ٛٞاحي اػشٞا٠ٛ اي ؿج٠ ٗغجن ١٘شاٟ ثب سؼذاد ثؼيبس ً٘ي 

اي ٛضديي ث٠ هبػذٟ ػّٔٞ  ١بي اػشٞا٠ٛ ػّٔٞخبٗي ديذٟ ؿذ. ١ؼش٠ 

ز. الي٠ ػضالٛي ٛبصى ٝ اص ٛٞع ٝ سأع آ٢ٛب ٗيٌشًٝشى داؿ

صبف ثيـشش اص ٛٞع حٔوٞي ٗـب١ذٟ ؿذ. ثبكز ٗدبسي ًجذي 

اي ػبدٟ ثٞد)ؿٌْ  اي اص ٛٞع اػشٞا٠ٛ اي ٝ ًيؼ٠ صلشاٝي سٝدٟ سٝدٟ

دٞٓخ ػليذ ٝ هشٗض، ًذؼّٞ ١٘بٜٛذ ػبيش عحبّ (. دسٗوبعغ ثبكز 7

داسثؼز ١يچ اٛـؼبة سشاثٌٞٓي ديذٟ ٛـذ.  .دشٛذُبٙ ٗـب١ذٟ ؿذ

سـٌيْ ؿذٟ ثٞد ١بي ظشيق سسيٌٞٓش  صٗي٠ٜ عحبّ اص خٜغ سؿش٠

 ،١ب ػ١ّٞٔبي سسيٌٞٓش ػبخش٠ ؿذٟ ٝ ١٘شاٟ ثب ايٚ  ػ٠ًّٞٔ سٞػظ 

١بي خٞٛي ٝ ٜٓلبٝي دس  اي سا خ٢ز اػشوشاس ثبكز ؿج٠ٌ ٠ٗد٘ٞػ

سا اص ثيشٝٙ،  ٓٞصآ٘ؼذٟثبكز   (. 8ٝ 9شد)ؿًٌْ عحبّ ايدبد ٗي

١بي  ثبكز ١٘جٜذ ػؼز دٞؿبٛذٟ ثٞد. سيـ٠ اصثؼيبس ظشيق ًذؼٞٓي 

ثؼيبس ظشيق ًٝٞسب١ي اص ًذؼّٞ ث٠ داخْ ؿذٟ ٛلٞر ًشدٟ ٝؿذٟ سا 

ًشد. ثب ايٚ حبّ ث٠ دٓيْ ػذٕ  ٗي١بي ٛبٗحؼٞػي سوؼيٖ   هغؼ٠ ث٠ 

 ) ٓجّٞ ١ب(١ب هغؼ١٠ب،  ٝخٞد ثبكز ١٘جٜذي ٝػيغ دس ايٚ سيـ٠

بثي ٗشًت ؿذد حجاص  سيض ٓٞصآ٘ؼذٟ . ثخؾ ثشٝٙجٞدٛذٛٗـخص 

(Compound acinar)  ػّٔٞسـٌيْ ؿذٟ ثٞد. ١ش آػيٜي اص 

. خضايش الِٛش١بٛغ ُشكز اي ًٞسبٟ ؿٌْ ٗي سب اػشٞا٠ٛ ١شٗي١بي  

ٛيض دس ػشاػش ؿذٟ دشاًٜذٟ ثٞدٟ ٝ ث٠ دٝ صٞسر آٓلب ٝ ثشب ديذٟ 

(. سلبٝر ثبكشي ٗـخصي دس عحبّ ٝ ٓٞصآ٘ؼذٟ 11ٝ 10ؿذ)ؿٌْ 

 ٛذُبٙ ٗـب١ذٟ ٛـذ.ثيٚ ٗشؽ ٗشٝاسيذ ٝ ػبيش دش
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تحث     

ثخؾ يب هغؼ٠ ساػز ٝ چخ ٗي ثبؿذ ٝ  دًٝجذ دشٛذُبٙ داساي 

هؼ٘ز سوؼيٖ ٗي ؿٞد. ًيؼ٠ صلشا اٛذاٗي  دٝهغؼ٠ چخ ٛيض ث٠ 

اػز ٠ً دس ؿ٘بس صيبدي اص دشٛذُبٙ ٝخٞد داؿش٠ ٝ صلشاي سٞٓيذ 

ؿذٟ سا سٞػظ ٗدبسي اسسجبعي ٜٗشوْ ٗي ًٜذ. عحبّ دس دشٛذُبٙ 

اٛذاٗي ًٞچي اػز ٠ً دس ػغح احـبيي هغؼ٠ چخ ًجذ هشاس ٗي 

ٌ٘ي ُيشد. ٓٞصآ٘ؼذٟ دس دشٛذُبٙ ٗؼ٘ٞال داساي هغؼبر دـشي، ؿ

ػضٞ ًجذ، عحبّ، ػ٠ ٝ عحبٓي اػز. دس ٗغبٓؼ٠ حبضش ١ش

ٗغبٓؼ٠ سيخز ؿٜبػي ٝ ثبكشي دس دس  ذيٗشؿبٙ ٗشٝاسس دٓٞصآ٘ؼذٟ 

 ٗي ثبؿذ.  ش دشٛذُبٙيػب ٗـبث٠ ثب اػبع

Grossman’sٝ(1975)Sisson، Kingٝ (1984)Mc 

Lelland،Nickel ٝ(1977)Schummer ٚ١٘چٜي ٝ

Dyce ٙبٙ دادٛذ،ًجذ ٗبًيبٙ دس س٘بع ثب ٛـ  (2010)ٝ ١ٌ٘بسا

س٘بٕ ًيؼ٠ ١بي ١ٞايي ثدض ًيؼ٠ ١ٞايي ُشدٛي اػز ٝ ٛيض ًجذ اص 

ٓٞة ساػز ٝ چخ سـٌيْ ؿذٟ اػز ٠ً ٓٞة چخ سٞػظ  دٝ

ؿيبسي ث٠ دٝ ثخؾ سوؼيٖ ٗي ؿٞد ٠ً دس ٗبًيبٙ ٝاضح ٝ دس 

اسدى ٝ ؿبص ٛبٝاضح ٗي ثبؿذ، ١٘چٜيٚ ًيؼ٠ صلشا ثصٞسر 

٠ً دس ػغح احـبيي هغؼ٠ ساػز آٓٞئٞالس ٝ ُالثي ؿٌْ ٗي ثبؿذ

ٝ ًجذ هشاس ُشكش٠ اػز ٝ دس ؿبص ٝ اسدى ث٠ ؿٌْ ٠ٓٞٓ ٗي ثبؿذ 

ساػز . ًيؼ٠ صلشا دس ػغح احـبئي هغؼ٠ دس ًجٞسش ٝخٞد ٛذاسد

صلشاي ٓٞة چخ ٓٞة هشاس داسد. سب ٓج٠ خٔلي ايٚ اص ثخؾ ٗيبٛي 

 اي ًجذي سٝدٟ عٞسٗؼشويٖ سٞػظ ٗدشاي ث٠ًجذ 

(Hepatoenteric duct)  ٓج٠ ساػز ٛضديي خ٘يذُي هذاٗي ث٠

صلشاي ٓٞة ساػز اثشذا سٞػظ  ٝد ٞؿ سخٔي٠ ٗيٛضٝٓي دٝاصد٠١ 

 (Hepatocystic ducts) ًيؼ٠ ًجذي ًيؼ٠ صلشاٝي ٗدشاي

ي ًيؼ٠ سٞػظ ٗدشا ؿذٟ ٝ ثؼذ اصسد٘غ،ث٠ ًيؼ٠ صلشا ٝاسد 

اص ًيؼ٠ صلشا ث٠  (Cysticoenteric duct) اي صلشاٝي سٝدٟ

. دس ٗغبٓؼ٠ دٞؿ يسخٔي٠ ٗ ٛضٝٓيدٝاصد٠١ سش اص آٙ ث٠  ً٘ي ػوت

هؼ٘شي ٗـب١ذٟ ؿذ ٠ً ١٘بٜٛذ  دٝحبضشٗشؿبٙ ٗشٝاسيذ ٛيضًجذ 

هغؼ٠ چ٠ ثخؾ چخ ًجذ ٝاضح ثٞد. ١٘چٜيٚ  دٝٗبًيبٙ ؿيبس ثيٚ 

ًيؼ٠ صلشا ١٘چٞٙ ٗبًيبٙ ث٠ ؿٌْ ُالثي ثيـشش ٗـب١ذٟ ؿذ ٝ 

دسػغح احـبيي هغؼ٠ ساػز ًجذ هشاس داؿز. صلشاي سٞٓيذ ؿذٟ 

ؿٞد. ًيؼ٠ صلشا دس ٗٞاهغ دش ثٞدٙ ٛيض ١٘بٜٛذ ٗبًيبٙ سخٔي٠ ٗي 

 ٠ٓٞٓ اي ؿٌْ ٗي ؿٞد.

Kausar ٙٛـبٙ دادٛذ،ًجذ ثٔذسچيٚ طادٜي  (2010)ٝ ١ٌ٘بسا

هغؼ٠ چ٠ چخ ًجذ ثٔذسچيٚ  دٝهؼ٘شي ثٞدٟ ٝ ثشيذُي ثيٚ  دٝ

طادٜي ٝاضح اػز. ًيؼ٠ صلشا ٝخٞد داؿش٠ ٝ دس ػغح احـبيي 

طادٜي داساي  ٓٞة ساػز ث٠ ؿٌْ آٓٞئٞالس ٗي ثبؿذ. ًجذ ثٔذسچيٚ

ػبخش٘بٙ ٗـبث٠ ٗبًيبٙ ثٞدٟ ٝ دس ٗغبٓؼ٠ حبضش ًجذ ٗشؿبٙ ٗشٝاسيذ 

دساػبع ٗـبث٠ ٗبًيبٙ ثٞدٟ ٝ ثب ثٔذسچيٚ طادٜي ٗـبث٢ز داسد. 

ػبخش٘بٙ ًيؼ٠ صلشا دس ٗشؿبٙ ٗشٝاسيذ اص ٛظش ٛبحي٠ ؿٜبػي ٗـبث٠ 

ٗبًيبٙ ٝ ثٔذسچيٚ طادٜي دس ػغح احـبيي هغؼ٠ ساػز ًجذ ديذٟ 

ْ آٙ ثب ثٔذسچيٚ طادٜي ٗشلبٝر ثٞدٟ ٝ ثيـشش ُالثي ؿذ ٝٓي ؿٌ

 ؿٌْ ديذٟ ؿذ. 

Yovchev   ٝ(2012)ٙسؼذادي اص اػضبء حلشٟ ثغٜي ، ١ٌ٘بسا

هغؼ٠  دٝسا ثشسػي ٛ٘ٞدٛذ ٝ ٗـب١ذٟ ًشدٛذ٠ً اٛذاصٟ هشهبّٝ 

خٜغ ٛش ٝ ٗبدٟ ٗـبث٠ يٌذيِش ثٞدٟ ٝ  دٝساػز ٝ چخ ًجذ دس ١ش 

هغؼ٠ چ٠ ًجذ چخ ٝاضح ٗي ثبؿذ ٝٓي دس ٗوبيؼ٠  دٝثشيذُي ثيٚ 

ثيٚ خٜغ ٛش ٝ ٗبدٟ، ًجذ هشهبّٝ ٗبدٟ سا ثصٞسر ٗؼٜي داس ثضسُشش 

دس ٗغبٓؼ٠ حبضشٗشؿبٙ  (.16اص ًجذ هشهبّٝ ٛش ُضاسؽ ٛ٘ٞدٛذ )

خٜغ  دٝهغؼ٠ ًجذ دس ١ش  دٝٗشٝاسيذ ٛيض ١٘بٜٛذ هشهبّٝ اٛذاصٟ 

چ٠ ًجذ چخ ٛيض ٝاضح هغؼ٠  دٝٗـبث٠ يٌذيِش ثٞدٟ ٝ ثشيذُي ثيٚ 

ٗي ثبؿذ ٝٓي  ٛشبيح آصٗٞٙ آٗبسي ٛـبٙ داد سلبٝر ٗؼٜبداسي ثيٚ 

 اٛذاصٟ ًجذ خٜغ ٛش ٝ ٗبدٟ ٝخٞد ٛذاسد.

(2009) Mot  ٝ ًجذ ًجي ٝ ه٘شي سا ٗٞسد ٗغبٓؼ٠ هشاس داد

هغؼ٠ ًجذ دس ًجي ثشاثش اػز ٝٓي دس ه٘شي  دٝاػالٕ ًشد اٛذاصٟ 

 Mot (2011) ٗي ثبؿذ. هغؼ٠ چخ ًجذ  ثضسُشش اص ٓٞة ساػز

١٘چٜيٚ دس سحوين ديِشي ثشسٝي خـذ ٝ ؿب١يٚ ٛـبٙ داد اٛذاصٟ 

هغؼ٠ ًجذ دس خـذ ثب يٌذيِش ثشاثش اػز ٝٓي دس ؿب١يٚ هغؼ٠  دٝ

١٘چٜيٚ  .چخ ًجذ سا ثضسُشش اص هغؼ٠ ساػز ًجذ ُضاسؽ ٛ٘ٞد

ٗـب١ذٟ ًشدٛذًيؼ٠ صلشا دس خـذ ٝخٞد داسد ٝٓي دس ؿب١يٚ 

. يبكش٠ ١بي سحوين حبضش ٛـبٙ داد دس ًيؼ٠ صلشا ٝخٞد ٛذاسد

ٗشؿبٙ ٗشٝاسيذ سلبٝر ٗؼٜي داس دس اٛذاصٟ عّٞ ٝ ػشض ًجذ ٛش ٝ 
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ٗبدٟ ٝخٞد ٛذاسد ٝ ٛشبيح آصٗٞٙ آٗبسي اخشالف ٗؼٜي داسي دس 

ٗٞسد ٗغبٓؼ٠ ٛـبٙ ٛذاد، دسًجذ  اٛذاصٟ ًجذ ٝ ٛيض اػضبي ديِش

ٗشؿبٙ ٗشٝاسيذ ثشخالف ه٘شي ٝؿب١يٚ، هغؼ٠ ساػز ثغٞس ٛؼجي 

ثضسُشش اص هغؼ٠ چخ اػز ٠ً ايٚ اخشالف ٗؼٜي داس ٛيؼز ٝ اص ايٚ 

هغؼ٠ ًجذ ٗشؽ ٗشٝاسيذ ٗبٜٛذ ًجي ٝ خـذ ثشاثش ٗي ثبؿذ.  دٝٛظش 

 ًيؼ٠ صلشا ٛيض ١٘بٜٛذ ًجي، ه٘شي ٝ خـذ ٝخٞد داسد.

King ٝ (1984) Mc Lelland ،Nickel ٝ(1977) 

Schummer، Grossman’s ٝSisson  ٝٛيضDyce   ٝ

ثيبٙ ًشدٛذ عحبّ ٗبًيبٙ سوشيجب ًٞچي ٝ دس  (2010)١ٌ٘بساٙ

ػغح احـبيي ًجذ هشاس داؿش٠ ٝ ث٠ ؿٌْ ُشد سب ثيضي ٗي ثبؿذ. دس 

ٗشؿبٙ ٗشٝاسيذ ٛيض ًجذ ٗـبث٠ ٗبًيبٙ ثٞدٟ ٝ دس ػغح احـبيي ًجذ 

ٌْ ًٞچي ٗـب١ذٟ ؿذ ٝ ؿٌْ عحبّ سوشيجب ث٠ ؿٌْ ُالثي ث٠ ؿ

 ثٞدٟ ٝ ً٘شش ث٠ ؿٌْ ُشد ديذٟ ؿذ.

 (1943)Grau  ٝ ٛيض عحبّ ٗشؽ ٝ ثٞهٔ٘ٞٙ سا ثيضي سب ُشد

عحبّ ؿبص ٝ اسدى سا ٗثٔثي ؿٌْ ُضاسؽ ٛ٘ٞد. دس ٗغبٓؼ٠ حبضش 

ٗـب١ذٟ ؿذ ١ش ػ٠ ػضٞ ًجذ، عحبّ ٝ ٓٞصآ٘ؼذٟ ث٠ ٗبًيبٙ ؿجب١ز 

ز ٝ عحبّ ٗشؿبٙ ٗشٝاسيذ ُالثي ؿٌْ سب ُشد ٗـب١ذٟ صيبدي داؿ

ؿذ ٝ ث٠ ٗشؽ ٝ ثٞهٔ٘ٞٙ ٗـبث٢ز داؿش٠ ٝ ثب اسدى ٝ ؿبص ٗشلبٝر 

 ثٞد. 

(2009) Mot  ٝ ٛيض عحبّ ًجي ٝ ه٘شي سا ُشد ٝ ًٞچي

ٛـبٙ ٗي د١ذ   Motٗـبث٠ ٗبًيبٙ ُضاسؽ ًشد. ٛشبيح سحوين 

عحبّ ًجي ٝ ه٘شي داساي ػبخشبس ٗـبث٠ ثب ٗشؽ ٗشٝاسيذ ٝ ٗبًيبٙ 

 ٗي ثبؿذ.

King  ٝ(1984) Mc Lelland ،Nickel ٝ(1977) 

Schummer،Grossman’s  ٝSisson  (1975) ٛيض ٝ

Dyce  ٙ١٘چٜيٚ ٛـبٙ دادٛذ ٓٞصآ٘ؼذٟ دس   (2010)ٝ ١ٌ٘بسا

اسد ٠ً هغؼ٠ سحشبٛي ٝ ٗبًيبٙ ػ٠ هغؼ٠ دـشي، ؿٌ٘ي ٝ عحبٓي د

دـشي آٙ ثب يٌذيِش ثشاثش ٝ ٗـبث٠ اػز ٝ سٞػظ ثبكز ١٘جٜذ 

ظشيلي ث٠ يٌذيِش ٗشصْ ٗي ثبؿٜذ ٠ً ايٚ اسسجبط دس ًجٞسش ٝ 

اسدى ٝ خٞد ٛذاسد. ػبخشبس ٓٞصآ٘ؼذٟ دس ٗشؽ ٗشٝاسيذ ث٠ ٛؼجز 

ًجذ ٝ عحبّ داساي سلبٝر ثيـششي ثب ٗبًيبٙ اػز. دس سحوين 

ؾ ٗـب١ذٟ ؿذ ٝ ٗبٜٛذ ٗبًيبٙ دٝ هغؼ٠ دـشي ٝ حبضش، ١ش ػ٠ ثخ

سحشبٛي ث٠ يٌذيِش ٗشصْ ٗي ثبؿٜذ ٝ هغؼ٠ عحبٓي ثؼيبس ثبسيي ٝ 

ٛٞاسي ؿٌْ ٗـب١ذٟ ؿذ ٝٓي ثش خالف ٗبًيبٙ هغؼ٠ سحشبٛي ثٜٔذسش 

ي ثٞدٟ ٝ داساي ٗؼيش ٗؼشويٖ اػز دس شٝ ثبسيي سش اص ٓٞة دـ

ذاصٟ ٝ داساي صٞسسي ٠ً دس ٗبًيبٙ هغؼ٠ سحشبٛي ٝ دـشي ١ٖ اٛ

 عّٞ ٝ ػشض ٗـبث٠ ث٠ يٌذيِش اػز.

(1974) Hodges  ٟٛـبٙ داد ٠ً دس ثبكز ًجذ ٗبًيبٙ دسديٞاس

١بي ًٞدلش ٗـب١ذٟ ٗي ؿٞد ٝ ػّٔٞداخْ ػيٜٞصٝئيذ ١بي ًجذي، 

ٛيض ديٞاسٟ ًيؼ٠ صلشا دس ٗبًيبٙ داساي ثبكز دٞؿـي اػشٞا٠ٛ اي 

ٝٓي دس دظ١ٝؾ حبضش دس ٗشؿبٙ ٗشٝاسيذ ٗوذاسي  .ػبدٟ اػز

١بي ًٞدلش ثٜذسر دسديٞاسٟ ػّٔٞٗشلبٝر اص ٗبًيبٙ ثٞدٟ ٝ 

ػيٜٞصٝئيذ١بي ًجذي ٗـب١ذٟ ٗي ؿٞد ٝ ٛيض ديٞاسٟ ًيؼ٠ صلشا 

ػالٟٝ ثشثبكز دٞؿـي اػشٞا٠ٛ اي ػبدٟ داساي ثبكز دٞؿـي اػشٞا٠ٛ 

 ٗي اػز.خب ػّٔٞاي ؿج٠ ٗغجن ١٘شاٟ ثب سؼذاد ثؼيبس ً٘ي 

دسثبكز عحبّ ٗبًيبٙ، دٞٓخ ١ب  ١٘چٜيٚ، ايٚ ٗحون ٛـبٙ داد ٠ً

ثصٞسر ٛبٝاضح ٝخٞد داؿش٠ ٝ ثشخالف دؼشبٛذاساٙ ١يچ اٛـؼبة 

سشاثٌٞٓي ديذٟ ٛ٘ي ؿٞد. دس سحوين حبضش ثبكز عحبّ داساي 

ٗـبث٢ز صيبدي ثب ٗبًيبٙ اػز ٝ دٞٓخ ١ب ٛبٝاضح ثٞدٟ ٝ اٛـؼبة 

 ّ ٗـب١ذٟ ٛـذ.سشاثٌٞٓي ث٠ داخْ ثبكز عحب

 Nasu ٙعحبّ ًجٞسش سا ٗغبٓؼ٠ ًشدٛذ ٝ، (1992)ٝ ١ٌ٘بسا 

خئي ًٞسبٟ ٝ ظشيق  دس ًجٞسش عحب١ّبي  ٠ً سشاثٌّٞ ٛذٛـبٙ داد

 هشٗض ٝ ػليذ دٞٓخؿٞٛذ.  ١ؼشٜذ ٝ خئي ًٖ ٝاسد دبساٛـيٖ آٙ ٗي

دس سحوين حبضش  .ساحشي هبثْ سـخيص ٛيؼز ١٠٘چٞٙ ٗبًيبٙ ث

١٘بٜٛذ ًجٞسش ٝ ٗبًيبٙ ػبخشبس دٞٓخ ١ب ٛبٝاضح اػز ٝٓي ١يچ 

اٛـؼبة سشاثٌٞٓي ث٠ داخْ ثبكز عحبّ ٝاسد ٛ٘ي ؿٞد ٝ اص ايٚ ٛظش 

 ٗـبث٠ ٗبًيبٙ ثٞدٟ ٝ ثب ًجٞسش ٗشلبٝر اػز.

 Sultana  ٙاسدى  ٠ً عحبّٛيض ٛـبٙ دادٛذ(2011) ٝ ١ٌ٘بسا

اي ٗبيْ ث٠ هشٗض دس  ُشد، ه٢ٟٞاٛذاٗي  ثِٜالدؿي ١٘بٜٛذ ٗبًيبٙ

ثبؿذ. ثبكز  ٗؼذٟ ٝ ػِٜذاٙ ٗي ػ٘ز ساػز ٗحْ اسصبّ ديؾ

ؿٞد ٝ دس سؼذاد  عحبّ سٞػظ ًذؼّٞ عحبٓي ضخيٖ احبع٠ ٗي

ٝ  ؿٞٛذ. دٞٓخ ػليذ اص سشاثٌّٞ ٝاسد دبساٛـيٖ آٙ ٗي ،ثؼيبس ً٘ي

Sultana دٞٓخ هشٗض ثصٞسر ٛبٝاضح ديذٟ ٗي ؿٞد. ٛشبيح سحوين 

ٛـبٙ ٗي د١ذ ٠ً عحبّ اسدى ثِٜالدؿي اص ٛظش  ٝ ١ٌ٘بساٙ
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دٞٓخ ١ب  ػبخشبس دٞٓخ ١ب ٗـبث٠ ٗشؿبٙ ٗشٝاسيذ ٝ ٗبًيبٙ ثٞدٟ ٝ

ثصٞسر ٛبٝاضح هشاس ُشكش٠ اٛذ ٝٓي اص ٛظش اٛـؼبة سشاثٌٞٓي ٗبٜٛذ 

ًجٞسش  ثٞدٟ ٝ اٛـؼبة سشاثٌٞٓي دس ثبكز عحبّ ٝاسد ٗي ؿٞد ٝ اص 

 لبٝر اػز.ايٚ ٛظش ثب ٗبًيبٙ ٝ ٗشؽ ٗشٝاسيذ ٗش
 

 گيزیوتيجٍ     

دس ٢ٛبيز ٗي سٞاٙ ٛشيد٠ ُشكز ًجذ، ًيؼ٠ صلشا، عحبّ 

ٝٓٞصآ٘ؼذٟ ٗشؿبٙ ٗشٝاسيذ اص ٛظش سيخز ؿٜبػي ٝ ثبكز ؿٜبػي 

سبحذٝد صيبدي ٗـبث٠ ٗبًيبٙ ٗي ثبؿذ. دس ٗغبٓؼ٠ سيخز ؿٜبػي 

خٜغ ٝخٞد ٛذاسد.  دٝسلبٝر ٗؼٜي داسي ثيٚ اٛذاصٟ ايٚ اػضب دس 

ٝيظُي هبثْ رًش سيخز ؿٜبػي دس ٓٞصآ٘ؼذٟ ٝخٞد داسد ٠ً دس 

ٗشؿبٙ ٗشٝاسيذ هغؼ٠ سحشبٛي ثٜٔذسش ٝ ثبسيٌشش اص هغؼ٠ دـشي اػز. 

اي ًٞدلش دسديٞاسٟ ػيٜٞصٝئيذ١بي ًجذي ػّٔٞدس ٗغبٓؼ٠ ثبكشي ٛيض 

ثٜذسر ٝخٞد داسد، ١٘چٜيٚ دس ديٞاسٟ ًيؼ٠ صلشا ثبكز دٞؿـي 

 اي ػبدٟ ٝ اػشٞا٠ٛ اي ؿج٠ ٗغجن ٗـب١ذٟ ؿذ. اػشٞا٠ٛ
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