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آَٓاتکايهیعٛشٔسفتاسیؽُاختیدسيآَایفهغفیيثاَی

 عثاض تخؽی پَر
 bakhshipour@tabbrizu.ac.ir       داٛـِبٟ ػٕٔٞ دضؿ٦ٌ سجش٧ض اػشبددًششا٥ سٝاٛـٜبػ٦ ثب٦ٜ٨ٓ ٝ 

ىیدي  مدی    20ٙنبهشی و سلول ىیديابهابی فسٖد ی ىٍ ثدبة ٭سد  ىٍ  دَن      -ٍویکَىهبی ٍفشبٍیسنب٩َی میبن سلول 

( ٍویکدَى ٍفشدبٍی    1ٙنبهشی ٍا ىٍ ٕه موع ٥جقه ثنيی کَى  اني که ٭جبٍسني اُ موع )-ٙوى.سلول ٍویکَىهبی ٍفشبٍی

(. سلدول  2004ٍان  ٍفشدبٍی )هیدِ و هاکدب   -( نٖل ٕوم ىٍمدبن ٙدنبهشی  3ٍفشبٍی و موع )-( ٍویکَى ٙنبهشی2موع )

ىیدياب    -2ىیدياب  دوُیشویٖد  من٦قدی      -1ٍویکَىهبی ن٪َی ىٍ فسٖ ه ٭س  ٍا ثه ٕده مَكسده سقٖدی  مدی کنندي:      

( 1دٖبميٍن. ىٍ مقبله كب١َ این مٖبله نٚبن ىاى  مدی ٙدوى کده مدوع )    -ىیياب  سبٍیوی اَا -3هَىاَایی انشقبىی  و 

(  ٥َى ٕدبُ  هدبی ن٪دَی و    1ه ٕوز ثَنبمه دْوهٚی ٍویکَى موع )سلز سأطیَ نگَٗ دوُیشویٖشی ثه ٭س  ثوى و هٖش

غیَمٚبهياسی و سأکیي افَا٥ی ثَ سؼَثه اَایی إز. ثه ىنجبل افول دوُیشویٖ  من٦قی  و ٩اوٍ فسٖ ه ٭سد  دٖدبسؼَثه   

ی ٙدکل  اَا  و نیِ و و٫ انقالة ٙنبهشی  ىٍ ٍوانٚنبٕی نیِ ١يیز ثب ٕبُ  هبی ن٪َی کنبٍ اٌاٍى  ٙي و ىٍمدبن هدبی  

اَفز که ٙنبٕبیی  ٝوٍر ثنيی ن٪َی  سٮيیل و سٞلیق این ٕبُ  هب ٍا هيف هوى  َاٍ ىاىني که ایدن ػادز ایدَی    

( ىٍمبنی انؼبمیي. هيف این ىیياب  سغییَ ٙنبهز إز  اُ غیَ وا ٬ ثینی ثه س کدَ وا د٬ ثینبنده. ثده ىنجدبل      2ثه موع )

ن و دبل فبیَاثني  کده نقد٘ ػبمٮده ٙنبٕدی ٭سد  و ٍفشدبٍ       ٙکل ایَی فسٖ ه ٭س  سبٍیوی و نٖجیز اَای سبمٔ کوه

ػاٮی ىانٚانيان ٍا ىٍ دیٚجَى ٭س  ثَػٖشه می کنني. ٍوٗ و ٭ینیز اُ ا٭شجبٍ دیٚین فَو می افشي و ٭قالنیز ثٖدشه  

ثه ؿبٍؿوة و إشواٍ ثَ ا شابن سٮَیف می اَىى  ٙبهي ٙکل ایَی ٥ی ی اُ ىٍمبن هبی ػيیدي هٖدشی  کده ٭نٞدَ     

( ىٍمدبن هدبیی ؿدون ٍوایدز اَایدی  ٕدبُني        3فبیي  منيی ثه ػبی ان٦جبق ثب وا ٬ می نٚیني. این مدوع )  کبٍآميی و

اَایی  ىٍمبن هبی ًهن آابهبنه  و دٌیَٗ و سٮاي ٍا ٙبمل می ٙوى و هبٕشگب  فسٖ ی آناب نیِ ثه هَمنوسیک فسٖد ی  

وع ٕدوم  م دبهی  ػيیديی ؿدون ثبفشدبٍاَایی       هبیياَ و ابىامَ  هاـنین نودَااابسیٖ  ثَمی اَىى. اُ ٍهگٌٍ این مد 

ٕبُني  اَایی و ًهن ػٖابنی یب مو ٮیز ثٖشه ٙکل اَفشه که سٞوٍ فسٖ ی وفنون ىٍمبنی ٍا سغییَ ثنیبىی ثوٚدیي   

 إز.
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