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دوره پانزدهم ،شماره دوم ،صفحه ،39-43 :ارديبهشت 1391

مقبیسٍ اثز يیتبمیه  B6ي ریطٍ تبسٌ سوجبیل بز
تًُع ي استفزاغ ديران ببرداری
فزضتٍ وبروجی ،*1دکتز مصطفی دالير ،2دکتز محمد رفیعی

3

 .1کارؽٌاط ارؽذ هاهایی ،داًؾکذُ پزعتاری ٍ هاهایی ،داًؾگاُ ػلَم پشؽکی اراک ،اراک ،ایزاى.
 .2دکتزی دارٍعاسی ،داًؾکذُ پشؽکی ،داًؾگاُ ػلَم پشؽکی اراک ،اراک ،ایزاى.

 .3داًؾیار گزٍُ آهار ،داًؾکذُ پشؽکی ،داًؾگاُ ػلَم پشؽکی اراک ،اراک ،ایزاى.
تبریخ دریبفت1390/7/28 :

تبریخ پذیزش مقبلٍ1390/11/11 :

خالصٍ
مقدمٍ :تَْع ٍ اعتفزاؽ یکی اس هؾکالت ؽایغ دٍراى تارداری هی تاؽذ .اگزچِ راُ ّای هتفاٍتی خْت کٌتزل تَْع ٍ
اعتفزاؽ دٍراى تارداری تِ هادر پیؾٌْاد ؽذُ اها درهاى آى تِ گًَِ ای کِ هٌدز تِ تْثَد کاهل ؽَد ،تِ ًذرت اهکاى پذیز
اعت .هيالؼِ حامز تا ّذف هقایغِ تأثیز هقزف ٍیتاهیي  ٍ B6ریؾِ تاسُ سًدثیل تز تَْع ٍ اعتفزاؽ دٍراى تارداری
اًدام ؽذ.
ريش کبر :ایي هيالؼِ کارآسهایی تالیٌی در عال  1388تز رٍی  100سى تاردار سیز ّ 17فتِ کِ حذاقل  24عاػت قثل
هثتال تِ تَْع ٍ اعتفزاؽ تَدًذ ،اًدام ؽذ .افزاد تِ ىَر تقادفی در دٍ گزٍُ ً 50فزُ ؽاهل هقزف کٌٌذُ ٍیتاهیي ٍ B6
ریؾِ تاسُ سًدثیل قزار گزفتٌذ .هیشاى تَْع ٍ تؼذاد دفؼات اعتفزاؽ هادر قثل ٍ تؼذ اس هيالؼِ تا اعتفادُ اس رٍػ خو
کؼ عٌدیذُ ؽذ ٍ ًتایح تا اعتفادُ آسهَى ّای آهاری تی ،کای اعکَرٍ ،یلکاکغَى هَرد تدشیِ ٍ تحلیل قزار گزفت.
یبفتٍ َب :هیاًگیي عٌی سًاى تاردار ؽزکت کٌٌذُ در ایي پضٍّؼ  25/48± 4/92عال تَد ٍ افزاد دٍ گزٍُ اس ًظز عي،
تؼذاد تارداری ،هیشاى تحقیالت ،تؼذاد عقو خٌیي ،ؽغل ٍ عي تارداری ّوغاى تَدًذً .تایح هيالؼِ حامز ًؾاى هی
دّذ کِ اعتفادُ اس ٍیتاهیي  ٍ B6ریؾِ تاسُ سًدثیل تِ هیشاى ًغثتاً هؾاتْی تاػث کاّؼ هیاًگیي ؽذت تَْع (تِ
تزتیة  0/98±1/07در هقایغِ تا  ٍ )1/74±1/42کاّؼ هیاًگیي تؼذاد دفؼات اعتفزاؽ (تِ تزتیة  0/7±0/99در
هقایغِ تا  )1±1/32در تارداری هی ؽَد ٍلی هیشاى رمایت هٌذی افزاد اس درهاى تا ریؾِ تاسُ سًدثیل تِ هیشاى سیادی
تیؾتز اس ٍیتاهیي  %94( B6در هقاتل  )%54تَد.
وتیجٍ گیزی :ریؾِ تاسُ سًدثیل ٍ ٍیتاهیي  B6تاػث کاّؼ تَْع ٍ اعتفزاؽ تارداری هی ؽَد.
کلمبت کلیدی :تارداری ،تَْع ٍ اعتفزاؽ ،ریؾِ سًدثیلٍ ،یتاهیي B6

* وًیسىدٌ مسئًل مكبتببت :فزؽتِ ًارًدی؛ داًؾکذُ پزعتاری ٍ هاهایی ،داًؾگاُ ػلَم پشؽکی اراک ،اراک ،ایزاى .مًببیل09123239608 :؛ پست
الكتزيویكnarenji@arakmu.ac.ir :
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درهاًی تِ هادر اًدام اػوالی ًظیز هحذٍد کزدى دریافت
هایؼات ،اعتفادُ اس آب هیَُ رقیق ؽذُ تِ خای آب،
اعتفادُ اس عَج رقیق ؽذُ ٍ تیغکَیت خؾک ٍ تزد،
اختٌاب اس هقزف غذاّای چزب ٍ عٌگیي ٍ هحذٍد
ًوَدى حدن ّز ٍػذُ غذا ٍ افشایؼ تؼذاد ٍػذُ ّای
غذایی ٍ در تغییز ؽیَُ سًذگی اختٌاب اس اعتزط ،دٍری
اس غذاّای تَدار گزم ،دراس کؾیذى در ٌّگام احغاط
تَْع تَفیِ هی ؽَد .رصین ّای دارٍیی هتؼذدی ًیش
هوکي اعت پیؾٌْاد ؽَد کِ ؽایغ تزیي ٍ رایح تزیي آى
ّا اعتفادُ اس پیزٍدٍکغیي 1یا ٍیتاهیي  B6خَراکی تِ

مقدمٍ
 فزضتٍ وبروجی ي َمكبران

تارداری پذیذُ ای فیشیَلَصیک اعت کِ تا تغییزات سیادی
در عیغتن ّای هادر ّوزاُ هی تاؽذ .دعتگاُ گَارػ
یکی اس عیغتن ّایی اعت کِ دعتخَػ تغییز ؽذُ ٍ
اختالالت گَارؽی ؽایغ تزیي ؽکایت دٍراى تارداری هی
تاؽذ .تَْع ٍ اعتفزاؽ دٍراى تارداری یکی اس ؽکایات
ؽایغ گَارؽی اعت کِ کِ در  50تا  80درفذ سًاى
تاردار هؾاّذُ هی ؽَد ٍ هی تَاًذ در حذ خفیف،
هتَعو ٍ ؽذیذ تاؽذ ( .)2 ،1اگزچِ ػوَهاً آى را تیواری
فثحگاّی هی ًاهٌذ اها در هيالؼِ ای هؾخـ ؽذُ کِ
فقو  2درفذ سًاى ،تَْع ٍ اعتفزاؽ را تٌْا در فثحگاُ
تدزتِ هی کٌٌذ ٍ در  80درفذ هَارد در عزاعز رٍس ایي
هؾکل ٍخَد داردّ .زچٌذ تَْع ٍ اعتفزاؽ دٍراى تارداری
هؼوَالً یک هؾکل خفیف اعت ( ٍ )2ػارمِ خافی را
تِ ٍخَد ًوی آٍرد اها هی تَاًذ تاػث اس دعت رفتي
آعایؼ ٍ راحتی هادر تاردار ٍ کاّؼ کیفیت سًذگی اٍ
ؽَد .ایي ػارمِ کِ آى را یک ًؾاًِ هثثت تزای تارداری
هی داًٌذ در حذٍد ّفتِ  6تارداری ؽزٍع ؽذُ ٍ اٍج آى
در ّفتِ  9تارداری هی تاؽذ ٍ هؼوَالً در ّفتِ 14
تارداری قيغ هی ؽَد .تزخی هيالؼات ًؾاى دادُ اًذ کِ
 13درفذ سًاى تاردار پظ اس ّفتِ  20تارداری ٍ یا حتی
تا پایاى تارداری ًیش آى را تدزتِ هی کٌٌذ ( .)4 ،3اگزچِ
ػاهل افلی تَْع ٍ اعتفزاؽ تارداریً ،اؽی اس تارداری
اعت اها ػَاهل هتؼذدی اس خولِ ػَاهل آًذٍکزیي،
هؼذی رٍدُ ای ،دّلیشی ؽٌَایی ٍ تَیایی ٍ ؽایذ
فاکتَرّای صًتیک ٍ رٍاًی در تزٍس آى دخیل هی تاؽٌذ.
ّز چٌذ ػَاهل هتؼذدی در تزٍس تَْع ٍ اعتفزاؽ تارداری
هيزح هی ؽَد ،اها تِ ّز حال ػلت آى تاکٌَى ؽٌاختِ
ًؾذُ اعت .تٌاتزایي ارسیاتی آى تیؾتز تز ؽذت تزٍس
هتوزکش تَدُ ٍ درهاى آى تِ ىَر ٍعیؼی تز درهاى
حوایتی اعتَار اعت ( .)4اگزچِ راُ ّای هتفاٍتی ًظیز
تَفیِ ّای تْذاؽتی ،تغییز ؽیَُ سًذگی ،دارٍ درهاًی ٍ
 ...خْت کٌتزل تَْع ٍ اعتفزاؽ دٍراى تارداری تِ هادر
پیؾٌْاد ؽذُ اها درهاى آى تِ گًَِ ای کِ هٌدز تِ تْثَد
کاهل ؽَد ،تِ ًذرت اهکاى پذیز اعت ( .)3 ،2تغییز ؽیَُ
سًذگی ٍ رصین درهاًی تیؾتز اس عایز ػَاهل در درهاى
تَْع ٍ اعتفزاؽ تارداری هؤثز هی تاؽٌذ ( .)4در رصین

هیشاى  75تا  100هیلی گزم در رٍس هی تاؽذ (.)2 ،1
اگزچِ دارٍّای ؽیویایی هی تَاًٌذ در خلَگیزی اس تَْع
ٍ اعتفزاؽ تارداری هؤثز تاؽٌذ اها هوکي اعت اثزات
ًاهيلَب تغیاری را تِ ّوزاُ داؽتِ تاؽٌذ اس آى خولِ
هی تَاى تِ قزؿ تالیذٍهیذ ٍ اثزات سیاى تار آى تز خٌیي
ّای سًاى تاردار هثتال تِ تَْع ٍ اعتفزاؽ تارداری اؽارُ
کزد ( .)5درهاى ّای هَرد اعتفادُ تایذ ایوي تاؽٌذ،
هٌدز تِ افشایؼ هیشاى عقو خٌیي ٍ تاػث اثزات آعیة
سا تز خٌیي ٍ یا ػَارك دیگز در تارداری ًؾًَذ (.)6
ًگزاًی سًاى تاردار ٍ خاًَادُ ّای آًاى در هَرد تأثیز دارٍ
تز عالهت خٌیي هٌدز تِ اعتفادُ آًاى اس دارٍّای
گیاّی ٍ رصین ّای درهاًی تکویلی ؽذُ اعت .یکی اس
گیاّاى هَرد اعتفادُ تذیي هٌظَر سًدثیل هی تاؽذ (،1
 .)4سًدثیل کِ یک گیاُ چیٌی ٍ ٌّذی اعت؛ عاقِ ّای
ریؾِ دار دکوِ ای تِ ّن پیچیذُ دارد ٍ در سیز سهیي
رؽذ هی کٌذ ٍ ریؾِ افلی آى اس گزُ ّای هَخَد تکوِ
هاًٌذ رؽذ هی کٌذ .در درهاى ّای ىثی گیاّی هی تَاى
اس ریؾِ تاسُ ،خؾک ؽذُ ٍ تقيیز رٍغي آى اعتفادُ کزد
(.)7
اگزچِ اًدوي فزآٍردُ ّای گیاّی دارٍیی آهزیکا ریؾِ
تاسُ سًدثیل را اس ًظز درخِ تٌذی عالهتی ٍ ایوٌی در
ردیف اٍل قزار دادُ ٍ ریؾِ خؾک ؽذُ سًدثیل را در
هزتثِ دٍم عالهتی ٍ تی خيزی اػالم کزدُ اعت ٍ ریؾِ
تاسُ سًدثیل هی تَاًذ عَء ّاموِ ٍ گاس هؼذُ را کِ در
سًاى تاردار ؽایغ اعت را تْثَد تخؾذ ( )9-7اها تٌْا یک
یا دٍ هيالؼِ آى ّن تا حدن ًوًَِ تغیار هحذٍد در
سهیٌِ اعتفادُ اس ریؾِ تاسُ سًدثیل در درهاى تَْع ٍ
04

اعتفزاؽ تارداری فَرت گزفتِ اعت ( ٍ )3اکثز هيالؼات
در سهیٌِ اعتفادُ اس پَدر سًدثیل خؾک ؽذُ در درهاى
تَْع ٍ اعتفزاؽ تارداری چِ تِ فَرت کپغَل ٍ چِ تِ
فَرت تزکیة تا هَاد غذایی فَرت گزفتِ اعت ٍ ّن
اکٌَى کپغَل پَدر سًدثیل در دارٍخاًِ ّا هَخَد هی
تاؽذ ٍ اغلة ایي هيالؼات ًیش تِ اًدام هيالؼات تیؾتز در
سهیٌِ اثز سًدثیل تز تَْع ٍ اعتفزاؽ تارداری تَفیِ هی
کٌٌذ ( .)14-11یکی اس ػَاهل ػذم اعتفادُ سًاى تاردار اس
ریؾِ تاسُ سًدثیل هوکي اعت تِ دلیل اثز عَسػ ٍ
گشًذگی آى تاؽذ ( .)3تذیي هٌظَر هيالؼِ حامز تا ّذف
هقایغِ اعتفادُ اس ٍیتاهیي  ٍ B6ریؾِ تاسُ سًدثیل در
درهاى تَْع ٍ اعتفزاؽ دٍراى تارداری ٍ هیشاى پذیزػ
ؽزتت ریؾِ تاسُ اس عَی هادراى ٍ ًتایح تارداری اًدام
ؽذ.

ريش کبر
ایي هيالؼِ کارآسهایی تالیٌی در عال  1388تز رٍی
 100سى تاردار هزاخؼِ کٌٌذُ تِ درهاًگاُ ارعيَ ؽْز
اراک ٍ داٍىلة ؽزکت در پضٍّؼ اًدام ؽذ .افزاد تِ
ىَر تقادفی در دٍ گزٍُ ً 50فزُ دریافت کٌٌذُ ٍیتاهیي
 ٍ B6ؽزتت ریؾِ سًدثیل تاسُ قزار گزفتٌذ .دٍ ًوًَِ
گیز در خوغ آٍری دادُ ّا ؽزکت داؽتٌذ .در ایي
هيالؼِ یک عَ کَر ،یک ًوًَِ گیز اىالػات قثل ٍ تؼذ
اس تدَیش دارٍ را خوغ آٍری هی ًوَد ٍ اس ًَع درهاى اخزا
ؽذُ آگاّی ًذاؽت ٍ ًوًَِ گیز دیگز آهَسػ تَفیِ
ّای تْذاؽتی ٍ تدَیش درهاى را تز ػْذُ داؽت .هیشاى
تَْع ٍ تؼذاد دفؼات اعتفزاؽ هادر قثل ٍ تؼذ اس هيالؼِ تا
اعتفادُ اس رٍػ خو کؼ عٌدیذُ ؽذ .ایي خو کؼ اس
ففز تا  10ػالهت گذاری ؽذُ تَدکِ در آى ففز تِ
هؼٌای ػذم تزٍس تَْع ٍ  10ؽذیذتزیي حالت تَْع تَد
( .)11هیشاى تَْع ٍ تؼذاد دفؼات اعتفزاؽ سًاى تاردار 24
عاػت قثل اس اخزای رٍػ درهاًی ٍ عپظ یک ّفتِ

یبفتٍ َب
هیاًگیي عٌی سًاى تاردار ؽزکت کٌٌذُ در ایي هيالؼِ
 25/48± 4/92عال تَد .کلیِ هادراى ؽزکت کٌٌذُ در
هيالؼِ سایواى ىثیؼی تا ًَساد سًذُ ٍ عالن داؽتٌذ ٍ
ّیچ هَردی اس عقو خٌیي در دٍ گزٍُ هَرد ٍ ؽاّذ
هؾاّذُ ًؾذ.
تز اعاط آسهَى کای دٍ افزاد دٍ گزٍُ اس ًظز عي
( ،)p;0/298تؼذاد تارداری ( ،)p=0/784هیشاى تحقیالت
( ،)p;0/557تؼذاد عقو خٌیي قثل اس تارداری
( )p;0/146ؽغل ٍ عي تارداری (ّ )p=0/533وغاى
تَدًذ.
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 مقبیسٍ اثز  B6ي سوجبیل بز تًُع ي استفزاغ ببرداری

پظ اس ؽزٍع درهاى ثثت ؽذ .سًاى تاردار ؽزکت کٌٌذُ
در ایي هيالؼِ تا داهٌِ عٌی  18تا  35عال ،حاهلگی
تک قلَ ،سیز ّ 17فتِ تارداری ،تذٍى هؾکالت داخلی
خزاحی ٍ یا اعتفادُ اس دارٍّای مذ اًؼقاد ،ػذم اعتفادُ
اس دارٍّای ؽیویایی ٍ یا گیاّی دیگز در درهاى تَْع ٍ
اعتفزاؽ تِ ىَر تقادفی در دٍ گزٍُ قزار گزفتٌذ .سًاى
تاردار در گزٍُ ٍیتاهیي  40 ،B6هیلی گزم ٍیتاهیي B6
را دٍ تار در رٍس ( ٍ )15 ،3سًاى گزٍُ ؽزتت ،یک قاؽق
هزتاخَری ؽزتت را چْار تار در رٍس هقزف هی کزدًذ.
ؽزتت سًدثیل اس ریؾِ تاسُ سًدثیل ٍ ػغل تِ ًغثت
یک تِ عِ تْیِ ؽذ (ریؾِ سًدثیل تاسُ هَخَد در تاسار
ایزاى رًذُ ؽذُ ٍ تِ هیشاى یک قاؽق غذا خَری اس ایي
سًدثیل رًذُ ؽذُ تا عِ قاؽق غذاخَری ػغل تزکیة
گزدیذ) ( .)3ىَل هذت درهاى در ّز دٍ گزٍُ چْار رٍس
تَد ( ٍ )16-14 ،6 ،1هادراى در فَرت ػذم توایل تِ
اداهِ هؾارکت در پضٍّؼ اس هيالؼِ خارج ؽذًذ .تدشیِ
ٍ تحلیل دادُ ّا تا اعتفادُ اس ًزم افشار ً( SPSSغخِ
 ٍ )17آسهَى ّای تی ،کای دٍٍ ،یلکاکغَى اًدام ؽذ ٍ
 p>0/05تِ ػٌَاى عيح هؼٌی دار در ًظز گزفتِ ؽذ.

جديل  -1تًسیع فزاياوی تعداد ي درصد رضبیتمىدی ياحدَبی مًرد پژيَص بز حسب وًع درمبن تًُع ي استفزاغ ديران ببرداری
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رمایتوٌذی گزٍُ
گزٍُ ٍیتاهیي B6
گزٍُ ؽزتت سًدثیل
خوغ
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تؼذاد

درفذ

تؼذاد

درفذ

7
27
25

14
54
68

21
20
41

42
40
82

13
3
16

26
6
32

7
0
7

14
0
14

0
0
0

0
0
0

50
50
100

100
100
100

جديل  -2اوحزاف معیبر ي میشان میبوگیه ضدت تًُع ي استفزاغ قبل ي بعد اس درمبن ياحدَبی مًرد پژيَص بز حسب وًع درمبن
تًُع ي استفزاغ ديران ببرداری
تَْع
گزٍُ
گزٍُ ٍیتاهیي B6
گزٍُ ؽزتت سًدثیل

هیاًگیي ؽذت تَْع
قثل اس درهاى

هیاًگیي ؽذت
تَْع تؼذ اس درهاى

هیاًگیي اعتفزاؽ قثل
اس درهاى

هیاًگیي اعتفزاؽ تؼذ
اس درهاى

عيح هؼٌی داری*

5/6±1/94
6/04±2/53

2/54±2/47
3/38±3/38

5/6 ±1/94
6/66±2/41

2/54±2/47
3/68±3/26

p>0/001
p>0/001

* آسهَى تی هغتقل
جديل  -3اوحزاف معیبر ي میشان میبوگیه کبَص ضدت تًُع ي استفزاغ ياحدَبی مًرد پژيَص بز حسب وًع
درمبن تًُع ي استفزاغ ديران ببرداری
گزٍُ

هیاًگیي کاّؼ ؽذت تَْع

هیاًگیي کاّؼ اعتفزاؽ

گزٍُ ٍیتاهیي B6
گزٍُ ؽزتت سًدثیل
عيح هؼٌی داری*

0/98±1/07
1/74±1/42
p=0/749

0/7±0/99
1±1/32
p=0/8

*آسهَى تی هغتقل

سًدثیل اعتفادُ ًوَد ،پَدر سًدثیل در درهاى تَْع ٍ
اعتفزاؽ هؤثزتز اس ٍیتاهیي  B6تَد کِ ایي تفاٍت اس ًظز
آهاری هؼٌی داری ًثَد.
در عایز هيالؼات ًیش تِ هؤثزتز تَدى اثز سًدثیل ًغثت
تِ ٍیتاهیي  B6اؽارُ ؽذُ اعت ٍلی در ّیچ یک اس آًاى
ارتثاه آهاری هؼٌی داری هؾاّذُ ًؾذ ( .)13 ،6 ،1تٌْا
در هيالؼِ فیزٍستخت ٍ ّوکاراى اثز کپغَل سًدثیل تز
تَْع ٍ اعتفزاؽ تارداری تِ ىَر هؼٌی داری تیؾتز اس
ٍیتاهیي  B6گشارػ ؽذ کِ در هيالؼِ آًاى هقذار دارٍی
هقزفی قیذ ًؾذ ( .)17احتواالً یکی اس دالیل تٌاقل در
ًتایح پضٍّؼ ٍ یا هؼٌی دار ًثَدى آى ّا هذت سهاى ٍ
هقذار دارٍی هَرد اعتفادُ اعت ٍ الثتِ تِ دلیل ًگزاًی اس
اثزات عَء هقزف ىَالًی ٍ سیاد سًدثیل در سًاى تاردار،

بحث
سًدثیل قزى ّای هتوادی اعت کِ تِ دلیل اثز مذ تَْع
ٍ تغْیل در ّنن غذا در ىة عٌتی ایزاى ،چیي ٍ ٌّذ
اعتفادُ هی ؽَد ( )11،10،8تز اعاط هيالؼِ ای در
آهزیکای ؽوالی ٍ کاًادا ،درفذ کارتزد سًدثیل تِ ؽکل
چای ٍ یا کلَچِ در سًاى هثتال تِ تَْع ٍ اعتفزاؽ دٍراى
تارداری تیؼ اس  %50گشارػ ؽذُ اعت ( .)11هيالؼات
هتؼذدی ًیش در سهیٌِ اثز پَدر خؾک ؽذُ سًدثیل تز
تَْع ٍ اعتفزاؽ تارداری اًدام ؽذُ اعت کِ ًتایح هتفاٍتی
را گشارػ کزدُ اًذً .تایح هيالؼِ حامز ًؾاى هی دّذ کِ
اعتفادُ اس ٍیتاهیي  ٍ B6ؽزتت سًدثیل تِ هیشاى تقزیثاً
هؾاتِ ای تاػث کاّؼ هیاًگیي ؽذت تَْع ( 0/98در
هقایغِ تا  1/74در ؽزتت) ٍ هیاًگیي کاّؼ تؼذاد دفؼات
اعتفزاؽ ( 0/7در  1 ٍ B6در ؽزتت سًدثیل) در سًاى تاردار
هی ؽَد .هيالؼِ اعویت ٍ اهغت ًؾاى داد کِ کپغَل
سًدثیل ٍ ٍیتاهیي  B6در کاّؼ هیشاى تَْع تارداری اثز
تقزیثاً هؾاتِ ای دارًذ (ٍ )14 ،13لی در هيالؼِ خٌاتیاى
( )11کِ سًدثیل را هؾاتِ هيالؼِ حامز تِ فَرت پَدر

در ًظز داؽتي ایي هالحظات مزٍری اعت .تِ ىَر افَلی
هقزف تیؼ اس  1تا  2گزم سًدثیل در تارداری تَفیِ
ًؾذُ اعت ٍ ّوچٌیي ًوی تَاى در هذت ىَالًی اس ایي
دارٍ تِ ػلت اثزات مذ اًؼقادی ٍ احتوال عقو خٌیي در
تارداری اعتفادُ ًوَد ( .)7 ،5اس دیگز ًتایح ایي هيالؼِ
04

 ي سوجبیل بز تًُع ي استفزاغ ببرداریB6  مقبیسٍ اثز

)%94( رمایت هٌذی تغیار سیاد هادراى اس ؽزتت سًدثیل
) تَد ٍ ّیچ یک اس هادراى%54( B6 در هقایغِ تا ٍیتاهیي
 ًحَُ تْیِ ؽزتت سًدثیل.اس هقزف ؽزتت ًارامی ًثَدًذ
در هيالؼِ کتیٌگ ٍ ّوکار هؾاتِ هيالؼِ حامز تَد کِ در
ایي هيالؼِ یک ؽؾن هادراى تِ دلیل اثزات گشًذگی
ؽزتت اس اداهِ ؽزکت در هيالؼِ اًقزاف دادًذ ٍ تؼذاد
 ًفز) تغیار کوتز اس26( سًاى تاردار ؽزکت کٌٌذُ در آى
.)3( هيالؼِ حامز تَد
در هيالؼِ حامز ّیچ هَردی اس عقو خٌیي هؾاّذُ ًؾذ
ٍ کلیِ تارداری ّا تا سایواى ىثیؼی ٍ در سهاى تزم ختن
 هیلی10  تا ٍخَد گشارػ ػَارك هقزف تیؾتز اس.گزدیذ
گزم سًدثیل در رٍس در ؽزٍع دردّای سایواًی ٍ احتوال
 هتأعفاًِ در،)18( عقو خٌیي در هَػ ّای آسهایؾگاّی
عایز هيالؼات تِ پیاهذّای تارداری هتؼاقة هقزف
.سًدثیل ّیچ اؽارُ ای ًؾذُ اعت

وتیجٍ گیزی
ٍ  تاػث کاّؼ تَْعB6 ریؾِ تاسُ سًدثیل ٍ ٍیتاهیي
.اعتفزاؽ تارداری هی ؽًَذ

تطكز ي قدرداوی
ایي ىزح اس ىزح ّای هقَب داًؾگاُ ػلَم پشؽکی
 تذیٌَعیلِ اس هؼاًٍت. هی تاؽذ251 اراک تا ؽوارُ ىزح
هحتزم پضٍّؾی داًؾگاُ ػلَم پشؽکی ٍ خذهات درهاًی
ُتْذاؽتی اراک ّشیٌِ ّای هالی ایي ىزح را تز ػْذ
ُداؽتٌذ ٍ ّوچٌیي اس کلیِ هادراى تاردار ؽزکت کٌٌذ
در ایي پضٍّؼ ٍ ّوکاراى درهاًگاُ ارعيَ ٍ ًوًَِ گیزاى
 تؾکز،هحتزم کِ ها را در اًدام ایي پضٍّؼ یاری ًوَدًذ
.ٍ قذرداًی هی ؽَد
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