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 خاٚگاِسٔاَذسياَیدستشَايّآيٕصػدعتٛاساٌسٔاَپضؽکی

 هحوذرضا ؼالثافاى
 drmrsh@gmail.com    سٝاٛذضؿي ٝ ػضٞ ٨١بر ػ٦٘ٔ داٛـِبٟ ػٕٔٞ دضؿ٦ٌ ا٧شاٙ

آموُٗ ىوٍ  سوٞٞی ٍوانذِٙکی ىٍ اکظَ کٚوٍهبی ػابن که ىٍ ُمینه آموُٗ دِٙکی نق٘ ماادی ىاٍندي اُ ػاسده    

یکدی اُ ثوٚدابی ماد  و  بثدل      کٚوٍهبی اٍودبی غَثی و آمَیکبی ٙابلی اػِاء مٚبثای ىاٍى که آموُٗ ٍوانديٍمبنی 

هبی سَثیز کنندي   ٕبله إز که ىٍ سابمی ىانٚگب  4سوػه آن إز. ىٍ ایَان ىٍ كبل كب١َ ىوٍ  آموُٙی ٍوانذِٙکی 

ىٕشیبٍ ثب ن٪بٍر هیبر ثوٍى ثَ إبٓ کوٍیکولوم مٞوة وُاٍر ثاياٙز  ىٍمبن و آموُٗ دِٙکی اػدَا مدی ٙدوى. ثدَ     

مدب    9مجنبی کبٍ ىانٚگب  هب ٙي ٍوانديٍمبنی ثبیدي كديا ل     87سٞویت و اُ ٕبل  86 إبٓ این کوٍیکولوم که ىٍ ٕبل

سابم و ز اُ ىوٍ  آموُٗ ىٕشیبٍان سوٞٞی ٍوانذِٙکی ٍا ٙبمل ٙوى. ىٍ كبل كب١دَ سادبمی ىانٚدگب  هدبی سَثیدز      

شٞبٛ مدی ىهندي. اکظدَ    مب  اُ ىوٍ  آموُٙی ىٕشیبٍان ٍا ثه آموُٗ ٍوانيٍمبنی اه 9سب  6کنني  ىٕشیبٍان ٍوانذِٙکی 

ىانٚگب  هب سوانٖشه اني ُیَٕبهز هب و ميٍٕبن موٍى نیبُ ثَای ثَاِاٍی م٦سوة این ىوٍ  هب ٍا فَاه  کنندي و سٮدياىی   

اُ ىانٚگب  هب نیِ که ؿنین امکبنی ٍا نياٍني ىٍ ثَنبمه ای مٚشَک  ىٕدشیبٍان ٍا ثدَای آمدوُٗ م٦سدوة ثده میاادبنی       

ٍ  آموُٙی م٦سوة می فَٕشني. الجشه ىٍ سٮياىی اُ ىانٚگب  هبی مبىٍ آمدوُٗ و اػدَای   ىانٚگب  هبی مبىٍ و ىاٍای ىو

مابٍر هبی ٍوانيٍمبنی ػيای اُ ىوٍ  مٚوٜ آموُٙی ًکدَ ٙدي   ثده ٝدوٍر ك٢دوٍ ىٍ ىٍمبنگدب  هدبی ٕدَدبیی و         

ىامه می یبثي. مجلدض  ٕودَویْن و آموُٗ سو٤ٕ إشبىان اُ ٕبل ىوم آغبُ و سب دبیبن ىوٍ  ثه ٝوٍر ه شه ای یک ٍوُ ا

ٍوانيٍمبنی هاـنین ىٍ آُمون اٍسقب و ىانٚنبمه اُ مجبكض ما  و کبنون سوػه ماشلنین إز و هاواٍ  ؿده ىٍ آُمدون   

ىهدي. ىٍ مؼادو٫ ثده ن٪دَ     کشجی و ؿه ىٍ آُمون مابٍسابی ثبلینی كؼ   بثل سوػای اُ ٕوالاب ٍا ثه هوى اهشٞبٛ می

ٙکی  ثویْ  ىٍ ٕبلابی اهیَ  ثه نلو  بثل سوػای ىٍ ُمینه آمدوُٗ ٍوانديٍمبنی   ٍٕي نلو  آموُٗ ىٕشیبٍان ٍوانذِمی

 ثاجوىی ملٖوٕی ىاٙشه و ىٕشیبٍان کی یز و کایز آموُٗ هوى ٍا ٭اومب م٦سوة اِاٍٗ کَىني.
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