
 

 

Poultry Science Journal 
ISSN: 2345-6604 (Print), 2345-6566 (Online) 

 http://psj.gau.ac.ir   
              GUASNR 

 

  
  گذارهاي تخممرغ در مرغمرغ، پارامترهاي خون و کلسترول زرده تخمکارنیتین بر عملکرد، کیفیت تخم-مختلف ال اثر سطوح

  
Kazemi-Fard M, Yousefi S, Dirandeh E & Rezaei M 

  
  .ایران ،ساري ،گروه علوم دامی، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري

  
Poultry Science Journal 2015, 3 (2): 105-111 

 

 
Please cite this article as: Kazemi-Fard M, Soheil Y, Dirandeh E & Rezaei M. 2015. Effect of different levels of L-carnitine on the 
productive performance, egg quality, blood parameters and egg yolk cholesterol in laying hens. Poult. Sci. J. 3 (2): 105-111.                                            

                                                                                                          
   © 2015 PSJ. All Rights Reserved  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 کلمات کلیدي
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  چکیده
مرغ و کارنیتین بر عملکرد تولیدي، کیفیت تخم-زمایش بررسی اثر سطوح مختلف الآجام این نهدف از ا

 90در سن  W-36الین هايگذار سویه چهل و هشت مرغ تخمگذار بود. تخم هايخون در مرغ هايفراسنجه
پرنده در هر قفس) قرار داده شدند. چهار جیره آزمایشی بر پایه  3قفس ( 16طور تصادفی در هفتگی وزن شدند و به

صورت آزاد در گرم در کیلوگرم) تهیه شد و بهمیلی 150و  100، 50کارنیتین (صفر، -سویا و حاوي ال –ذرت 
صورت روزانه وزن شدند و مصرف خوراك هها بمرغتخمپذیري، دو هفته عادتاختیار پرندگان قرار گرفت. پس از 

گیري شد. در پایان آزمایش، دو پرنده از هر قفس براي صورت یک هفته در میان اندازههمرغ بکیفیت تخم مشابه
ده انتخاب شدند. گیري کلسترول زرمرغ از هر تکرار براي اندازهو همچنین دو تخم خون هايفراسنجهگیري اندازه

داري باعث افزایش صورت معنیهگرم/کیلوگرم بمیلی 150و  100کارنیتین در سطح -نتایج نشان داد که مکمل ال
کارنیتین -گرم/کیلوگرم المیلی 50که  گانیاما کلسترول زرده را کاهش داد. پرند ،مرغ شدتولید و توده تخم

ها در پروژسترون آن غلظت هورمون داري باالتر بود، اماطور معنیهها بدریافت کرده بودند میزان واحد هاو آن
-دهد که اضافه کردن ال). نتایج این آزمایش نشان می > 05/0P( طور نسبی کمتر بوده ب شاهدمقایسه با تیمار 

ز آن امکان استفاده اکارنیتین به جیره داراي اثرات مفیدي روي صفات تولیدي و کلسترول زرده بود، بنابراین 
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  چکیده
گرم در کیلوگرم) و  1( 60ین %گرم در کیلوگرم)، کلرید کول 5/0در این آزمایش تاثیر افزودن عصاره لسیتین (

هاي حاوي سطوح متوسط و باالي انرژي بر عملکرد و برخی خصوصیات گرم در کیلوگرم) در جیره 1بیوکولین (
 42، طی 308جوجه یکروزه سویه ونکاب  576با استفاده از  4×  2آرایش فاکتوریل  بافیزیولوژیکی مرغ گوشتی 

یوکولین و عصاره لسیتین به جیره، میانگین افزایش وزن روزانه پرندگان در روز، مورد بررسی قرار گرفت. افزودن ب
. ضریب تبدیل خوراك ) > 05/0P(روز) را بهبود بخشید  42تا  1روز) و کل دوره پرورش ( 42تا  15دوره رشد (

. ) > 05/0P(هاي حاوي بیوکولین و عصاره لسیتین کمتر از پرندگان شاهد بود هاي تغذیه شده با جیرهبراي مرغ
هاي تغذیه شده با جیره شاخص راندمان عملکرد در پرندگان دریافت کننده جیره حاوي بیوکولین در مقایسه با مرغ

نظر از سطح . پرندگان تغذیه شده با جیره حاوي بیوکولین و عصاره لسیتین، صرف) > 05/0P(شاهد باالتر بود 
ایسه با پرندگان شاهد و پرندگان دریافت کننده جیره حاوي انرژي جیره، داراي درصد چربی شکمی کمتر در مق

. افزودن هر سه نوع ترکیب لیپوتروپیک به جیره، غلظت لیپیدهاي کبد را کاهش ) > 05/0P(کلرید کولین بودند 
هاي حاوي هاي تغذیه شده با جیرهترانسفراز در سرم خون جوجه. فعالیت آنزیم آسپارتات آمینو) > 05/0P(داد 
هاي تغذیه شده با جیره مکمل شده با کلرید کولین کاهش یافت. ترکیبات ژي باال، افزایش و در جوجهانر

ترانسفراز شد. استفاده از اهش فعالیت آنزیم آسپارتات آمینوهاي با سطح باالي انرژي باعث کلیپوتروپیک در جیره
گلوتامیل ترانسفراز در -عالیت آنزیم گامابیوکولین و عصاره لسیتین، مستقل از سطح انرژي جیره، باعث کاهش ف

هاي گوشتی شد. نتایج این آزمایش نشان داد که افزودن ترکیبات تجاري لیپوتروپیک به جیره تا جوجهسرم خون 
هاي پر انرژي بر متابولیسم مرغ را با افزایش سالمت کبد از طریق کاهش لیپیدهاي حدودي اثرات نامطلوب جیره
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  چکیده
 30تکرار حاوي  5، به چهار گروه آزمایشی با 308روزه سویه راس قطعه جوجه خروس گوشتی یک 600تعداد 

تا  21پریل در آب آَشامیدنی، تقسیم شدند. از روز الاناام، پیپی 60و  30، 15ناالپریل)، اپرنده، شامل؛ شاهد (بدون 
، همه پرندگان جهت القاي آسیت، در معرض هواي سرد قرار گرفتند. تلفات براي تعیین مرگ و تشخیص 49

جوجه از هر تکرار به صورت تصادفی انتخاب و کشتار شد.  2)، 49آسیت بررسی شدند. در آخر آزمایش (روز 
رفی و ضریب تبدیل خوراك محاسبه شد. پروتئین کل، گلوکز، گلبول قرمز، گلبول افزایش وزن بدن، خوراك مص

 ، آالنینآمینوترنسفراز، آسپارتات هاي آلکالین فسفاتازعالیت آنزیمگلیسیرید، لیپوپروتئین با دانسیته باال، فسفید، تري
اکسیدان، شامل؛ کل ظرفیت آنتیاکسیدان هاي وضعیت آنتیچنین فراسنجهترنسفراز و کرآتین کیناز  و همآمینو

گیري شدند. آلدئید در پالسما اندازهديهاي سوپراکسیددیسموتاز و گلوتاتیون پراکسیداز و سطح مالونفعالیت آنزیم
داري، سبب بهبود ضریب تبدیل خوراك طور معنیناالپریل، بهاام پیپی 60و  30، سطح 49نتایج نشان داد، در روز 

 ام)، سبب کاهشپیپی 60و  30ناالپریل (اها، این سطوح له شدند. در مقایسه با سایر گروهو افزایش وزن حاص
زمان، فعالیت آنزیم سوپراکسیددیسموتاز و  که، همانآلدئید و فعالیت گلوتاتیون پراکسیداز شد، در حالیديمالون

- طور معنیناالپریل، بهاام پی پی 60و  30اکسیدان پالسما را افزایش داد. عالوه بر این، سطوح کل ظرفیت آنتی
در پالسما شد. تلفات آسپارتات آمینوترنسفراز، آلکالین فسفاتاز و کرآتین کیناز  هايداري سبب کاهش فعالیت آنزیم

-ناالپریل، بهاام پیپی 60و  30هاي سطوح ناشی از آسیت و شاخص نسبت وزن بطن راست به کل بطن در گروه
 ناالپریل، سبب افزایش لیپوپروتئین با دانسیته باال درچنین، در مقایسه با گروه شاهد، این بود. همداري پایطور معنی

هاي گوشتی ناالپریل توانست سبب بهبود عملکرد رشد و کاهش تلفات در جوجهکه، اگیري اینپالسما شد. نتیجه
  شود.
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  چکیده
)، انرژي قابل سوخت و ساز ظاهري AMEدر آزمایش اول، ترکیب شیمیایی و انرژي قابل سوخت و ساز ظاهري (

) و انرژي قابل سوخت و TME)، انرژي قابل سوخت و ساز حقیقی (AMEnتصحیح شده بر مبناي نیتروژن (
) کنجاله بادام تعیین گردید. در آزمایش دوم تاثیر استفاده از TMEnساز حقیقی تصحیح شده بر مبناي نیتروژن (

گرم در کیلوگرم جیره) بر عملکرد رشد،  300و  200، 100صفر،  سطوح مختلف کنجاله بادام (در سطوح
ها، کیفیت گوشت و میزان کلسترول زرده تخم بلدرچین مورد مطالعه قرار  هاي خون، وزن نسبی اندام فراسنجه

ه قطع 18تکرار با  4قطعه بلدرچین انجام شد. به هر تیمار  288گرفت. آزمایش اخیر در قالب طرح کامال تصادفی با 
کنجاله بادام به ترتیب عبارت بود از:  TMEnو  AME ،AMEn ،TMEبلدرچین اختصاص داده شد. مقدار 

کیلوکالري در کیلوگرم (براساس رطوبت موجود). میزان مصرف خوراك، ضریب  3746و  3908، 3648، 3734
ه بادام قرار نگرفت. هاي مختلف تحت تاثیر سطوح مختلف کنجال تبدیل خوراك، اضافه وزن و وزن نسبی اندام

گرم در کیلوگرم  300هایی که با جیره حاوي  هاي با چگالی پایین سرم در بلدرچین میزان کلسترول و لیپوپروتئین
گرم در کیلوگرم کنجاله کمتر بود  100داري از گروه شاهد و تیمار  طور معنیکنجاله بادام تغذیه شده بودند به

)05/0P < آلدهاید ديداري بر محتواي کلسترول زرده تخم نداشتند. غلظت مالون معنی ). تیمارهاي غذایی تاثیر
طور کلی، کنجاله ). به > 01/0Pروز انجماد، با افزایش سطح کنجاله بادام، کاهش یافت ( 40ماهیچه سینه بعد از 
نامطلوبی بر عملکرد گرم در کیلوگرم جیره استفاده کرد، بدون اینکه تاثیر  300توان تا سطح بادام شیرین را می

  ها داشته باشد.بلدرچین
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  چکیده
اساس احتیاجات انجمن ملی  درصد بر 90و  95، 100هدف از این تحقیق بررسی اثرات سه سطح مختلف ترئونین (

)) با و بدون استفاده از یک پروبیوتیک تجاري (پریماالك) بر عملکرد رشد، خصوصیات الشه و 1994تحقیقات (
 6قطعه جوجه بلدرچین  ژاپنی نر به شکل تصادفی در  180هاي ژاپنی بود. تعداد هاي خون در بلدرچینفراسنجه

هفتگی انجام شد. صفات  6ر تا اي توزیع شدند. آزمایش در یک دوره صفقطعه 10تکرار  3تیمار، هر تیمار با 
گیري شدند. در انتهاي عملکرد رشد شامل افزایش وزن، خوراك مصرفی و ضریب تبدیل غذایی در کل دوره اندازه

گیري خون در پرنده به ازاي هر تیمار کشتار و خصوصیات الشه مورد ارزیابی قرار گرفت. نمونه 6دوره آزمایش، 
ین مطالعه نشان داد که مکمل پروبیوتیک تاثیري بر افزایش وزن، خوراك روزگی انجام شد. نتایج ا 42سن 

 100مصرفی و ضریب تبدیل غذایی نداشت. بر خالف این نتایج، ضریب تبدیل غذایی در پرندگانی که سطح 
به استثناي وزن کبد، سایر صفات الشه تحت  ). > 05/0P(داري داشت درصد ترئونین دریافت کردند، بهبود معنی

هاي تغذیه شده با جیره بدون اثیر سطوح ترئونین و مکمل پروبیوتیک قرار نگرفتند. درصد کبد در بلدرچینت
پروبیوتیک بیشتر بود. نتایج نشان داد که گلوکز سرم تحت تاثیر سطوح ترئونین قرار گرفت. با این وجود، سایر 

 - دانسیته باال و پایین تحت تاثیر سطوح ال باگلیسرید، لیپوپروتئین هاي خون مانند کلسترول، تريمتابولیت
هاي خون تحت تاثیر مکمل پروبیوتیک یک از متابولیتترئونین قرار نگرفتند. در این مورد، به غیر از کلسترول هیچ

گیري کرد که مکمل پروبیوتیک تاثیري بر عملکرد رشد بلدرچین ژاپنی نداشت، ولی توان نتیجهقرار نگرفتند. می
  درصد ترئونین در جیره ضریب تبدیل غذایی را در بلدرچین ژاپنی بهبود بخشید. 100ز سطح استفاده ا
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  هاي بیزي و خصوصیات ژنتیکی برخی صفات اقتصادي در مرغان بومی اصفهان با استفاده از روش
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 کلمات کلیدي

   حداکثر درستنمایی
  بیزي

  هاي بومیمرغ
  اثرات مادري

  پذیري مستقیموراثت
 

  چکیده
مـرغ در مرغـان   پذیري براي برخی صفات عملکردي و کیفیت تخمي حاضر، برآورد مقادیر وراثتهدف از مطالعه

ها بـراي  بود. تعداد تقریبی داده بیزيو  اکثر درستنماییحدهاي نژاد اصفهان با استفاده از روشبومی مرکز اصالح
ي اول، اجزاي واریـانس بـراي   عدد بود. در مرحله 975مرغ و براي صفات کیفیت تخم 51521صفات عملکردي 

مرغ از ي تخممرغ، واحد هاو و ضخامت پوستهي تخمهفتگی، وزن بلوغ جنسی، وزن زرده 8صفات وزن تولد، وزن 
ي بعـد، صـفات   برآورد شدند. در مرحلـه  ASREMLو با استفاده از نرم افزار  حداکثر درستنمایی طریق رویکرد

مدل حیوانی  6آنالیز شدند. در هر دو رویکرد،  Gibbs3f90افزار و با استفاده از نرم بیزيمذکور از طریق رویکرد 
) DIC) و معیار انحراف اطالعات (LRTمختلف اجرا شدند و بهترین مدل با استفاده از آزمون نسبت درستنمایی (

پذیري براي صفات وزن تولد، تعیین شدند. برآوردهاي وراثت بیزيو  حداکثر درستنماییبه ترتیب براي رویکردهاي 
هاي مرغ در هر دو روش، مشابه بود. در مورد صفت وزن تولد، شاخصي تخموزن بلوغ جنسی و ضخامت پوسته

LRT  وDIC طـور  ي اثرات ژنتیکی مستقیم، مادري و محیط دائمی مـادري بـه  دربردارنده نشان دادند که مدل
ي اثر ژنتیکـی مسـتقیم بـه    جنسی، مدل دربردارنده هاست. در مورد صفت وزن بلوغداري بهتر از دیگر مدلمعنی
مرغ، ي تخمترین مدل تعیین شد. براي صفت ضخامت پوستهي اثر محیط دائمی مادري، به عنوان مناسباضافه

 8ترین مدل تعیین شد. در مـورد صـفات وزن   مدل پایه که تنها حاوي اثر ژنتیکی مستقیم بود، به عنوان مناسب
هاي جزئی این مرغ و واحد هاو، نتایج حاصل از دو رویکرد، متفاوت بود. علت این تفاوتي تخمهفتگی، وزن زرده

، همگرایی حاصل نشد و براي ایـن صـفات، رویکـرد    اییحداکثر درستنمها در رویکرد بود که براي بعضی از مدل
، اجزاي واریانس را با صحت بیشتري برآورد نمود. نتایج نشان داد که نادیده گرفتن اثرات مادري، واریـانس  بیزي

ي افـزار بـر پایـه   نماید. همچنین، نرمپذیري را براي بیشتر صفات بیش از حد برآورد میژنتیکی مستقیم و وراثت
  تواند اجزاي واریانس بیشتري را لحاظ نماید.می بیزي رویکرد
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 هايهجوج درهاي خون عملکرد و برخی فراسنجه بر) .Cichorium intybus L( کاسنی از شده استخراج هعصار اثر

  ضدباکتریایی خواص با تاکید بر گرمایی تنش شرایط تحت گوشتی
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 کلمات کلیدي

  پروبیوتیک
  گرماییتنش

  عملکرد
  جوجه گوشتی 
  عصاره کاسنی

 

  چکیده
، یاستات، اتیلیمتانولعصاره  شامل  (Cichorium intybus)هاي مختلف گیاه کاسنیباکتریایی عصارهاثرات آنتی

استاتی در مقایسه با سایر سی قرار گرفت. عصاره اتیلاز روش دیسک دیفیوژن مورد برر و عصاره آبی یکلروفرم
-و فراسنجه بر عملکرداستاتی باکتریایی بیشتري داشت. سپس، اثرات سطوح مختلف عصاره اتیلها اثر آنتیعصاره

 3 هاي حاويجیره، شامل جیره شاهد ها. تیمارگرمایی تعیین شد تنش شرایط تحت گوشتی هايجوجه هاي خون
 4سطح پروبیوتیک در  1گرم / کیلوگرم خوراك) و میلی 350و  250، 150کاسنی ( یاستاتره اتیلسطح از عصا

ساعت در  5به مدت  آزمایش دوره گیروز 42تا  11 در طینجام شد. ا در هر تکرارقطعه جوجه گوشتی  20 و تکرار
-میلی 350 افزودننشان داد  نتایجیافت.  افزایش ٪50 نسبی رطوبت با C˚ 35به  سالن پرورش روز درجه حرارت
 و 11- 24 در و ضریب تبدیل غذایی افزایش وزن بدنبهبود  و پروبیوتیک باعث عصاره کاسنیگرم در کیلوگرم 

کاسنی و  عصاره تیمارتحت  هاي گوشتیجوجه مصرف خوراك. )> P 05/0روزگی دوره آزمایش گردید ( 42-0
) گرم/کیلوگرممیلی 350 و یا 250استفاده از عصاره کاسنی ( داشت.ندار تفاوت معنیشاهد  در مقایسه با پروبیوتیک

داري بین تفاوت معنی. )> P 05/0سرم خون شد ( VLDLگلیسیرید و و پروبیوتیک منجر به کاهش غلظت تري
 رسدنظر میبههاي با چگالی باال و پایین وجود نداشت. تیمارهاي آزمایشی و گروه شاهد براي غلظت لیپوپروتئین

گرم در کیلوگرم باعث تحریک رشد و به تبع آن میلی 250استاتی کاسنی در سطوح باالتر از افزودن عصاره اتیل
  شود.هاي گوشتی در شرایط تنش گرمایی میبهبود عملکرد رشد و کاهش چربی خون در جوجه
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   W-36الین  هاي  تجاريیه گذار سوهاي تخم هاي کبدي سرم خون مرغ بررسی عملکرد و میزان آنزیم

  نتتراکلریدکربحاوي  مسموم شده با خوراك
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  گذارهاي تخم مرغ
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  آسیب کبدي 
  تتراکلریدکربن 

 

  کیدهچ
هاي کبدي سرم  آنزیم ناین آزمایش به منظور مطالعه تأثیر افزودن تتراکلریدکربن در خوراك بر عملکرد و میزا

هفتگی)  36الی  32ي (گذارتخم در دوره پس از اوج W-36 الین هاي تجاري یه گذار سوهاي تخم خون مرغ
 طیدر  .شدتصادفی انجام  طرح بلوك کامل به صورت و گذارقطعه مرغ تخم 192با تعداد آزمایش صورت گرفت. 

(فاقد تتراکلریدکربن)، گروه دوم الی  شاهداول) جیره  گروه آزمایشی تقسیم شدند. گروه ها به چهار آزمایش مرغ
گرم خوراك مکمل شدند.  100لیتر تتراکلریدکربن در هر  میلی 5و  3، 1سطح  3ترتیب با به که  شاهدچهارم) جیره 

هاي شکسته و  مرغ، درصد تخم قطعه مرغ قرار گرفت. تولید تخم 8بلوك و در هر بلوك  6ی در هر گروه آزمایش
هاي کبدي (آالنین  گیري شدند. به منظور بررسی میزان آنزیم مصرف خوراك به صورت هفتگی اندازه

) 28(روز  پایان) و 14(روز  میانهآمینوترانسفراز، آسپارتات آمینوترانسفراز و آلکالین فسفاتاز) موجود در سرم خون، در 
، شاهدها نشان دادندکه در مقایسه با گروه  گیري شد. داده قطعه مرغ در هر تکرار نمونه 2آزمایش از سیاهرگ بال 
با افزایش  ،هاي عملکردي نداشت. با این وجودشاخصداري بر ها هیچ تأثیر معنی در جیره استفاده از تتراکلریدکربن
). تأثیر P > 05/0مرغ به صورت خطی کاهش و مصرف خوراك افزایش یافت (ولید تخمسطح تتراکلریدکربن، ت

). افزودن P > 05/0دار بود و به صورت خطی افزایش یافت ( هاي شکسته معنی تتراکلریدکربن بر تعداد تخم
طی افزایش هاي کبدي را در سرم خون به صورت خ لیتر تتراکلریدکربن در خوراك میزان آنزیم میلی 5و  3سطوح 

گذار هاي تخم مرغ را در مرغ تتراکلریدکربن این توانایی را دارد که تولید و کیفیت تخمبنابراین ).  P> 0001/0داد (
هاي کبدي نیز  کاهش دهد چرا که این ترکیب یک ماده سمی براي کبد تلقی شده و منجر به آسیب در سلول

به لحاظ افزایش  کربن به عنوان سطحی که بیشترین تأثیر منفی رالیتر تتراکلریدمیلی 3 مقدارشود. در مجموع،  می
هاي کبدي در سرم خون (نشانه بیشترین آسیب در کبد) و کمترین تأثیر منفی را به لحاظ کاهش  غلظت آنزیم

  بعدي مورد استفاده قرار گیرد. هاي شیانتخاب شد تا در آزما دارد،ها  عملکرد تولید در مرغ
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هاي لنفاوي و مرغ مادران گوشتی، بر عملکرد، وزن اندامه  به تخمهاي آویشن و مرزذرات نقره، و عصارهاثر تزریق نانو 
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  چکیده
مرغ هاي آویشن و مرزه به تخمذرات نقره، عصارهاین مطالعه به منظور ارزیابی اثرات طوالنی مدت تزریق نانو 

هاي خون و ایمنی و غلظت مواد معدنی استخوان هاي لنفاوي، فراسنجهمادران گوشتی بر عملکرد، وزن اندام
ها، مرغگروه تقسیم شد. این تخم 7دار، به مرغ مادر گوشتی نطفهعدد تخم 560ی انجام شد. تعداد هاي گوشتجوجه

(شاهد تزریق شده  2(شاهد، بدون تزریق)؛ گروه  1کشی تحت تاثیر تیمارهاي زیر قرار گرفت. گروه  جوجه 5در روز 
گرم از نانو ذرات میلی 45و  30+ به ترتیب  2 (گروه 4و  3)؛ گروه درصد 9/0لیتر از محلول سدیم کلراید میلی 1با 

گرم از مرزه). میلی 75+  2(گروه  7گرم از آویشن)، گروه میلی 100و  75+ به ترتیب  2(گروه  6و  5نقره)؛ گروه 
 21و  14ها در کنجاله سویا در یک محیط کنترل شده تغذیه شدند و جوجه-ي ذرتها با جیرهپس از تفریخ، جوجه

روزگی تحت  21و  14هاي لنفاوي و سرعت رشد در هت آنالیزهاي مربوطه کشتار گردیدند. وزن اندامروزگی ج
-کشی به تخمتاثیر تیمارها قرار نگرفت. نتایج این مطالعه همچنین نشان داد که تزریق نانو ذرات نقره حین جوجه

و  14جیگري شده سلولی به ترتیب در مرغ مادران گوشتی، باعث بهبود غلظت مواد معدنی استخوان و ایمنی میان
رفته، هم). روي > 05/0Pهاي آویشن و مرزه بهبود یافت (وسیله عصارهروزگی خواهد شد. ایمنی همورال به 21

هاي آویشن و مرزه حین نمو جنینی ابزاري بالقوه براي بهبود ذرات نقره، و عصارهمرغی نانو اثر تزریق درون تخم
  حالیکه هیچ اثر مضري بر درصد تفریخ جنینی نخواهد داشت.  هاي گوشتی است، دروجههاي ایمنی جفعالیت
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