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 .1کبرؽٌبط ارؽذ هبهبیی ،گزٍُ هبهبیی ٍ بْذاؽت ببرٍری ،داًؾکذُ ػلَم پشؽکی ،داًؾگبُ تزبیت هذرط ،تْزاى ،ایزاى.
 .2داًؾیبر گزٍُ هبهبیی ٍ بْذاؽت ببرٍری ،داًؾکذُ ػلَم پشؽکی ،داًؾگبُ تزبیت هذرط ،تْزاى ،ایزاى.

خالصِ

تبریخ دریبفت 1397/07/10 :تبریخ پذیزش1397/10/09 :
1

هقذهِ :کوبَد ٍیتبهیي  Dدر ببرداری بب ػَارضی در هبدر ٍ رٌیي ٍ ًَساد ّوزاُ اعت ٍ بِ دلیل اّویت هغئلِ ،درهبى
ایي کوبَد السم بِ ًظز هیرعذ .پزٍتکل بْیٌِ بزای درهبى کوبَد ٍیتبهیي  ٍ Dیب دادى هکول بب دٍس هٌبعب ٍ تأحیز آى
بز پیبهذّبی هبدر ٍ ًَساد ٌَّس هؾخـ ًیغت ٍ اس طزفی ایوٌی ٍ احزبخؾی هکولّبی ٍیتبهیي  Dدر دٍراى ببرداری،
هَضَػی بحجبزاًگیش ؽذُ اعت .درببرُ دٍسّبی ببالتز ٍیتبهیي  Dاس رولِ دٍس ٍ 50،000احذی ٍیتبهیي  Dهطبلؼبت
هحذٍد اعت ،لذا هطبلؼِ هزٍری حبضز بب ّذف بزرعی دٍس ٍ 50،000احذی ٍیتبهیي  Dدر هبدراى ببردار اًزبم ؽذ.
رٍشکبر :در هطبلؼِ حبضز بزای ؽٌبعبیی هقبالت هزتبط ،ببًکّبی اطالػبتی science ،Google scholar ،pubmed
 Irandoc ٍ IranMedex ،directبب تَرِ بِ کلوبت کلیذی ٍیتبهیي  Dدر ببرداری ،کوبَد ٍیتبهیي  Dدر ببرداری،
هکول ٍ درهبى ٍیتبهیي  Dدر ببرداری ٍ کلیٌیکبل تزایبل بِ سببى اًگلیغی ٍ فبرعی در فبفلِ عبلّبی 2010-2017
هَرد رغتزَ قزار گزفتٌذ .در رغتزَی اٍلیِ  8648هقبلِ یبفت ؽذ کِ در ًْبیت  8هقبلِ هَرد بزرعی قزار گزفتٌذ.
یبفتِّب :هطبلؼبت بز رٍی تقزیببً  2011هبدر ببردار کِ اس بیي آًْب حذٍد ً 992فز دٍس ٍ 50،000احذی دریبفت کزدُ
بَدًذ ،اًزبم ؽذُ بَد .در ایي هطبلؼبت ارتببط هؼٌیداری بیي افشایؼ دٍس ببالی ٍیتبهیي  Dبز عطح عزهی هبدر ٍ تأحیز
آى بز ًَساد ٍ کبّؼ ػَارك هبدری ٍ ًَسادی هبًٌذ کبّؼ دیببت ببرداری،کبّؼ سایوبى سٍدرط ٍ ٍسى بیؾتز ًَساد در
هبدراًی کِ کوبَد ٍیتبهیي ً Dذاؽتٌذ ،هؾبّذُ ؽذ.
ًتیجِگیزی :دٍس ٍ 50،000احذی ٍیتبهیي  Dدر هبدراى ببردار بب کوبَد ٍیتبهیي  Dبِ ًظز بیؾتز اس دٍسّبی پبییي کِ
در ببرداری تَفیِ هیؽًَذ ،هیتَاًذ عطح عزهی را ببالتز ببزد .ایي دٍس هیتَاًذ بزای هبدر ٍ ًَساد ًغبتبً بیخطز در ًظز
گزفتِ ؽَد.
کلوبت کلیذی :ببرداری ،کبرآسهبیی ببلیٌی ،کوبَد ٍیتبهیي D
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تقبدفی ؽذُ رعتوی ٍ ّوکبراى کِ در عبل 1395-96
بز رٍی  222هبدر ببردار اًزبم ؽذ ،در ً 110فز اس هبدراى
کِ دٍس ٍ 50،000احذی ٍیتبهیي  Dدریبفت کزدُ بَدًذ
ًیش ػَارك ربًبی هؾبّذُ ًؾذ ( .)11هطبلؼِ هزٍری
حبضز بب ّذف بزرعی تزَیش دٍس ببالی ٍیتبهیي  Dدر
ببرداری ٍ ایوي ٍ هؤحز بَدى ایي دٍس در ببرداری ٍ
احتوبالً تَفیِ آى بب تَرِ بِ هذارک ٍ ؽَاّذ بِ هبدراى
بب کوبَد ٍیتبهیي  Dدر ببرداری اًزبم ؽذ.

هقذهِ
 فزحٌبس رستوی ٍ ّوكبراى

کوبَد ٍیتبهیي  Dبب پزُاکالهپغی ٍ فؾبرخَى ببال (،)1
سایوبى سٍدرط (ٍ ،)3 ،2سى کن ٌّگبم تَلذ (،)5 ،4
دیببت ببرداری ( ،)6رؽذ ریِّبی رٌیي ( ٍ )7ػبهل
خطزی بزای ٍاصیٌَس ببکتزیبل ( ٍ )8هؾکالت دیگز در
دٍراى ببرداری ّوزاُ اعت ،اس ایي رٍ کوبَد ٍیتبهیي D
در ببرداری ،یک هؾکل بغیبر هْن بَدُ ٍ بِ ّویي دلیل
درهبى ایي کوبَد بزای هبدر ٍ ًَساد اّویت دارد .ایوٌی ٍ
احزبخؾی هکولّبی ٍیتبهیي  Dدر دٍراى ببرداری،
هَضَػی بحجبزاًگیش اعت .هقذار دقیق ٍیتبهیي  Dهَرد
ًیبس در دٍراى ببرداری هؾخـ ًؾذُ اعت ،بِ ّویي
دلیل در یک کبرآسهبیی ببلیٌی تقبدفی ؽذُ ،سًبى بب
ببرداری ّ 12-16فتِ 2000 ،400 ،یب ٍ 4000احذ
ٍیتبهیي  Dدر رٍس را تب سهبى سایوبى دریبفت کزدًذ .در
ایي هطبلؼِ ًتیزِ گزفتِ ؽذ کِ دٍس ٍ 4000احذ در
ببرداری بیضزر هیببؽذ ( .)9بب تَرِ بِ هطبلؼِ قبل،
بزای رفغ ایي کوبَد دٍسّبی هختلفی در ببرداری بِ
فَرت کبرآسهبیی ببلیٌی فَرت گزفتِ اعتٍ ،لی ٌَّس
درببرُ دٍسّبی ببالتز ٍیتبهیي  Dاس رولِ دٍس 50،000
ٍاحذی ٍیتبهیي  Dهطبلؼبت هحذٍد اعت ( .)10بب
هطبلؼِ بغیبر در هتَى هختلف 8 ،هقبلِ کِ اس
هکولّ 50،000شار ٍاحذی ٍیتبهیي  Dدر کبرآسهبیی-
ّبی ببلیٌی در ببرداری اعتفبدُ کزدُ بَدًذ ،یبفت ؽذ .در
توبهی هطبلؼبت ،افشایؼ هؼٌیداری در عطح عزهی
ٍیتبهیي  Dهبدری بب ایي دٍس ٍرَد داؽت ٍ ػَارك
ربًبی گشارػ ًؾذُ بَد .در هطبلؼِ کبرآسهبیی ببلیٌی

رٍشکبر
در هطبلؼِ حبضز دٍس ٍ 50،000احذی ٍیتبهیي  Dهَرد
بزرعی قزار گزفت؛ بذیيفَرت کِ ببًکّبی اطالػبتی
،science direct ،Google scholar ،pubmed
 Irandoc ٍ IranMedexبب تَرِ بِ کلوبت کلیذی
ٍیتبهیي  Dدر ببرداری ،کوبَد ٍیتبهیي  Dدر ببرداری،
هکول ٍ درهبى ٍیتبهیي  Dدر ببرداری ٍ کلیٌیکبل تزایبل
در فبفلِ عبلّبی  2010-2017بزای ؽٌبعبیی هقبالت
هزتبط هَرد رغتزَ قزار گزفتٌذ .هؼیبر ٍرٍد هقبالت بِ
هطبلؼِ ؽبهل :توبم هقبالت افیل پضٍّؾی ٍ ًیش رغتزَ
در پبیبىًبهِّب بِ دٍ سببى فبرعی ٍ اًگلیغی بَد .هقبالت
ارائِ ؽذُ در کٌفزاًظّب ٍ خالفِ هقبالت اس هطبلؼِ
خبرد ؽذًذ .در رغتزَی اٍلیِ 84 ،هقبلِ در
 91 ،pubmedهقبلِ در  23 ،science directهقبلِ
در  8400 ،IranMedexهقبلِ در google scholar
ٍ  50پبیبىًبهِ بزرعی ؽذًذ .اس کل هقبالت بزرعی ؽذُ،
فقط  8هقبلِ کِ دٍس ٍ 50،000احذی در ببرداری
اعتفبدُ کزدُ بَدًذ ،هَرد بزرعی قزار گزفتٌذ (ؽکل .)1

شكل  -1هزٍری بز رًٍذ بزرسی ٍ اًتخبة هقبالت
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یبفتِّب
ًتبیذ هزبَط بِ  9هطبلؼِ کِ بز رٍی تقزیببً  2011هبدر
ببردار کِ اس بیي آًْب حذٍداً ً 992فز دٍس 50،000
ٍاحذی ٍیتبهیي  Dدریبفت کزدُ بَدًذ ،در رذٍل  1ارائِ
ؽذُ اعت .اکخز هقبالت اس ًَع کبرآسهبیی ببلیٌی بَدًذ ٍ
یک هَرد اس هطبلؼبت ،هؾبّذُای آیٌذًُگز بَد .در
هطبلؼِ ؽکیبب ٍ ّوکبر ( )2013دٍس کوتز اس 50،000
ٍاحذ ٍیتبهیي  Dهبّبًِ قبدر بِ ًگْذاری عطح عزهی
بیؼ اس ً 20بًَگزم بز هیلیگزم ًیغت ٍ ٍسى ًَساداى در
گزٍُّبی هذاخلِ تفبٍتی ًذاؽت ( .)12در هطبلؼِ ال
ػوبدی ٍ ّوکبر ( )2013دٍس ٍ 50،000احذی ٍیتبهیي
ّ Dز ّفتِ یک ػذد اس ؽزٍع عِ هبِّ دٍم ببرداری تب
ٌّگبم سایوبى تزَیش ؽذ .هیبًگیي عطح عزهی هبدراى
در عِ هبِّ اٍل ببرداری  ٍ 17/15در عِ هبِّ دٍم بؼذ
اس هذاخلًِ 29/8 ،بًَگزم بز هیلیگزم بَد .عطح عزهی
ًَساداى بب هبدراى ّوبغتگی داؽت .در هطبلؼِ هذکَر ایي
دٍس عطح قببل قبَل ٍ هؼٌیداری در هبدر ٍ ًَساد ایزبد
کزد ( .)13در هطبلؼِ اػتوبدیفز ٍ ّوکبر ( )2015کِ
ایي دٍس ،بِ  15هبدر هبتال بِ هَلتیپل اعکلزٍسیظ
( )MSدر ّفتِ  12-16ببرداری تب سایوبى دادُ ؽذ،
افشایؼ هؼٌیداری در عطح عزهی ٍیتبهیي  ٍ Dکبّؼ
حَادث ػَد  MSدر حبهلگی هؾبّذُ ؽذ .هیبًگیي
عطح عزهی ٍیتبهیي  Dدر هبدراى بب کوبَد ٍیتبهیي D
ً 14/6بًَگزم بز هیلیگزم قبل اس درهبى بَد کِ بؼذ اس
درهبى هیبًگیي عطح عزهی بِ ً 33/7بًَگزم بز
هیلیگزم ؽذ (ّ .)14بؽویپَر ٍ ّوکبراى (ً )2014یش
ایي دٍس را در ّفتِ  24-26ببرداری ّز ّفتِ تب ٌّگبم
سایوبى بِ هبدراى بب کوبَد ٍیتبهیي  Dدادًذ ٍ هالحظِ
کزدًذ کِ هیبًگیي عطح عزهی هبدراى بب کوبَد ٍیتبهیي
 Dدر گزٍُ هذاخلِ  97/4در هقببل ً 48/9بًَگزم بز
هیلیگزم در گزٍُ کٌتزل بَد .ایي دٍس هَرب افشایؼ
ؽبخـ رؽذ رٌیي ٍ افشایؼ ٍسى ًَساد ؽذُ بَد (.)15
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 پیبهذ دٍس ببالی ٍیتبهیي  Dدر ببرداری

در هطبلؼِ عْیلخَاى ٍ ّوکبراى (ً )2013یش دٍس
ٍ 50،000احذی ٍیتبهیي ّ Dز دٍ ّفتِ یکببر اس ّفتِ
 12ببرداری تب ٌّگبم سایوبى بِطَر هؼٌیداری ببػج
بْبَد هقبٍهت بِ اًغَلیي در ببرداری ؽذ .هیبًگیي عطح
عزهی در گزٍّی کِ دٍس ٍ 50،000احذی هبّبًِ
دریبفت هیکزدًذ 17/7 ،در هقببل ً 7/3بًَگزم بز
هیلیگزم در اٍایل هطبلؼِ ٍ در گزٍّی کِ ّز دٍ ّفتِ
ایي دٍس را دریبفت هیکزدًذ 34/1 ،در هقببل ً 7/3بًَگزم
بز هیلیگزم در اٍایل هطبلؼِ بَد .هیبًگیي عطح عزهی
هبدراى در گزٍّی کِ ّز دٍ ّفتِ یکببر دٍس 50،000
ٍاحذی ٍیتبهیي  Dدریبفت هیکزدًذ ،بیؾتز بَد (.)16
در هطبلؼِ رعتوی ٍ ّوکبراى (ً )2017یش درهبى بب دٍس
ٍ 50،000احذی ٍیتبهیي  Dببػج ارتقبء کوبَد ٍیتبهیي
 ٍ Dکبّؼ پزُاکالهپغیٍ ،سى کن ٌّگبم تَلذ ٍ سایوبى
سٍدرط ؽذ ( .)17هزیببى ٍ ّوکبراى (ً )2015یش
دریبفتٌذ دٍس ٍ 50،000احذی ٍیتبهیي  Dدر ببرداری ّز
دٍ ّفتِ یکببر در هبدراى ببردار ،بب کبّؼ بزٍس دیببت
ببرداری ّوزاُ اعت ( .)18ابَتزابی ٍ ّوکبراى ()2017
ًیش بِ هطبلؼِ دٍس ٍ 50،000احذی ٍیتبهیي  Dدر
ببرداری پزداختِ ٍ اس ّفتِ  22-26ببرداری تب سایوبى آى
را تزَیش کزدًذ ٍ هالحظِ کزدًذ کِ ایي دٍس بب افشایؼ
عطح عزهی ٍیتبهیي ّ Dوزاُ اعتٍ ،لی تأحیزی بز
عطح عزهی کلغین ًَساد ًذاؽت ( .)19در هطبلؼِ
رعتوی ٍ ّوکبراى ( )2017کِ بِ بزرعی هقبیغِای دٍس
ٍ 1000احذ بب دٍس ٍ 50،000احذ در ّفتِ 14-28
ببرداری پزداختٌذّ ،ز دٍ دٍس عطح عزهی ٍیتبهیي  Dرا
ببال بزدًذٍ ،لی افشایؼ عطح عزهی بب دٍس 50،000
ٍاحذی ّفتگی بیؾتز بَد ٍ ػَارك ربًبی در هبدراى
هؾبّذُ ًؾذ ( .)11ایي دٍس ببػج افشایؼ عطح عزهی
ٍیتبهیي  Dهبدراى ٍ افشایؼ ٍسى ًَساداى هتَلذ ؽذُ در
هقبیغِ بب دٍس ٍ 1000احذی ؽذُ بَد.

جذٍل  -1اطالعبت جوعآٍری شذُ اس هطبلعبت ٍارد شذُ

 فزحٌبس رستوی ٍ ّوكبراى

ًَیغٌذُ

ًَع هطبلؼِ

ًوًَِ

هذاخلِ

کٌتزل

ػَارك

ؽکیبب ٍ ّوکبراى
()2013

کبرآسهبیی
ببلیٌی

 110هبدر
ببردار

ٍیتبهیي 50.000 D
ٍاحذی هبّبًِ

ٍ 400احذ ٍیتبهیي D
 250+هیلیگزم
کلغین

یبفت
ًؾذ.

ًگِ داؽتي عطح عزهی ٍیتبهیي ًَ Dساداى بیؾتز
اس  mg/ml 20بب دٍس کوتز اس ٍ 50000احذ کبفی
ًیغت.

الػوبدی ٍ
ّوکبراى ()2013

هؾبّذُ ای
آیٌذُ ًگز

 97سى
ببردار

دٍس ّفتگی 50.000
ٍاحذ ٍیتبهیي D

یبفت
ًؾذ.

ٍیتبهیي ّ Dفتگی عطح عزهی هبدر ٍ ًَساد را در
حذ قببل قبَل ًگِ هیدارد.

عْیلخبى ٍ
ّوکبراى
()2013

کبرآسهبیی
ببلیٌی

 120سى
ببردار

ٍ 50.000احذ
ٍیتبهیي  Dهبّبًِ ٍ
ٍ 50000احذ ّز دٍ
ّفتِ یکببر

ٍ 200احذ ٍیتبهیي D
رٍساًِ

یبفت
ًؾذ.

دٍ گزٍُ هبّبًِ ٍ ّز دٍ ّفتِ یک ببر ٍیتبهیي D
ٍ 50.000احذی بْبَد قببل تَرْی در هقبٍهت بِ
اًغَلیي دارد.

ّبؽویپَر ٍ
ّوکبراى ()2014

کبرآسهبیی
ببلیٌی

110سى
ببردار

ٍ 50.000احذ
ٍیتبهیي ّ Dفتگی

ٍ 400احذ ٍیتبهیي D
رٍساًِ

یبفت
ًؾذ.

دٍس ٍ 50.000احذ ٍیتبهیي Dهَرب افشایؼ
ؽبخـ رؽذ رٌیي ٍ افشایؼ ٍسى ًَساد ؽذُ بَد.

اػتوبدیفز ٍ
ّوکبراى
()2015

کبرآسهبیی
ببلیٌی

52سى
ببردار

ٍ 50000احذ ٍیتبهیي
ّ Dفتگی

هزاقبت رٍتیي در
دٍراى ببرداری

یبفت
ًؾذ.

دٍس ٍ 50.000احذ ٍیتبهیي ّفتگی Dببػج افشایؼ
عطح عزهی ٍیتبهیي  ٍ Dبْبَد ػالئن ببلیٌی
ببرداری در سًبى هبتال بِ هَلتیپل اعکلزٍسیظ تأحیز
هؼٌیداری داؽت.

هزیببى ٍ ّوکبراى
()2015

کبرآسهبیی
ببلیٌی

 500سى
ببردار

ٍ 50.000احذ
ٍیتبهیي ّ Dفتگی

ٍ 400احذ ٍیتبهیي D
رٍساًِ

یبفت
ًؾذ.

هکول ٍیتبهیي  Dبب دٍس ٍ 50.000احذ ّز دٍ ّفتِ
یکببر هیتَاًذ بزٍس دیببت ببرداری را کبّؼ دّذ.

رعتوی ٍ ّوکبراى
()2017

کبرآسهبیی
هبتٌی بز
طبقِ بٌذی

 500هبدر
ببردار

ٍ 50.000احذ
ٍیتبهیي ّ Dفتگی

هزاقبت رٍتیي ببردای

یبفت
ًؾذ.

درهبى بب دٍس ٍ 50،000احذی ٍیتبهیي  Dببػج
ارتقبء کوبَد ٍیتبهیي  ٍ Dکبّؼ پزُاکالهپغی،
ٍسى کن ٌّگبم تَلذ ٍ سایوبى سٍدرط ؽذ.

ابَتزابی ٍ ّوکبراى
()2017

کبرآسهبیی
ببلیٌی

110سى
ببردار

ٍ 50.000احذ
ٍیتبهیي ّ Dفتگی

هزاقبت رٍتیي ببردای

یبفت
ًؾذ.

در سًبى هبتال بِ ّیپَکلغوی خفیف درهبى بب
ٍیتبهیي  Dبز رٍی ؽبخـّبی کلغین ًَساداى تأحیز
ًویگذارد.

رعتوی ٍ ّوکبراى
()2017

کبرآسهبیی
ببلیٌی

 222هبدر
ببردار

ٍ 50.000احذ
ٍیتبهیي ّ Dفتگی

یبفت
ًؾذ.

درهبى ٍ 50.000احذی ٍیتبهیي  Dتأحیز بیؾتزی
بز عطح عزهی هبدراى بب کوبَد ٍیتبهیي  Dداؽت.

ٍ 1000احذ رٍساًِ

پیبهذ

هبدراى افشایؼ هؼٌیداری داؽت ( .)19 ،15 ،12در
هطبلؼِ ؽکیبب ٍ ّوکبراى ( )2013دٍس ٍ 50،000احذی
ّفتگی ،عبب ًزهبل بَدى عطح عزهی ًَساداى ؽذُ بَد
( .)12در هطبلؼِ ّبؽویپَر ٍ ّوکبراى ()2014
ّیپَکلغوی خفیف در هبدراى ببردار ٍ درهبى بب ٍیتبهیي
 ،Dتأحیزی بز ؽبخـ کلغین ًَساداى ًذاؽت ( .)15در
عبیز هطبلؼبت دٍس ٍ 50،000احذی ٍیتبهیي  Dاس ؽزٍع
عِ هبِّ دٍم (تقزیببً ّ 14فتِ ببرداری) دادُ ؽذُ بَد.
در هطبلؼِ الػوبدی ٍ ّوکبر ( )2013ػَارك دٍس ببالی
ٍیتبهیي  Dدر هبدراى ٍ ًَساداى هالحظِ ًؾذ ٍ عطح
عزهی هبدراى ٍ ًَساداى بب ّن ّوبغتگی داؽت ( .)13در
هطبلؼِ اػتوبدیفز ٍ ّوکبر ( )2015ػَد بیوبری
هَلتیپل اعکلزٍسیظ در ببرداری ٍ بؼذ اس سایوبى در گزٍُ
هذاخلِ کوتز بَد ( .)14در هطبلؼِ عْیلخبى ٍ ّوکبراى
( )2010دٍس ببالی ٍیتبهیي  Dعطح عزهی قببل قبَلی
در هقبٍهت بِ اًغَلیي در هبدراى بب کوبَد ٍیتبهیي D
ایزبد کزد ( .)21در ایي هطبلؼبت دٍس ببالی ٍیتبهیي D

بحث
هطبلؼبت هتؼذدی در هَرد دٍسّبی هختلف کوبَد
ٍیتبهیي  Dدر ببرداری فَرت گزفتِ اعت (دٍس 400
ٍاحذٍ 1000 ،احذ ٍیتبهیي  ٍ Dدرهبى بب دٍسّبی ببالتز
هبًٌذ ٍ 20،000 ٍ 10،000احذ در سًبى) (ٍ ،)20لی
ٌَّس درببرُ دٍسّبی ببالتز ٍیتبهیي  Dاس رولِ دٍس
ٍ 50،000احذی ٍیتبهیي  Dهطبلؼبت هحذٍد ّغت
( .)10در ایي هطبلؼِ بِ بزرعی عیغتوبتیک هقبالتی کِ
دٍس ٍ 50،000احذی ٍیتبهیي  Dرا بِ هبدراى ببردار ،بب
کوبَد ٍیتبهیي  Dدادُ بَدًذ ،پزداختِ ؽذ .اس  992هبدر
ببرداری کِ دٍس ٍ 50،000احذی ٍیتبهیي  Dدریبفت
کزدُ بَدًذّ ،یچکذام ػَارك ربًبی هزتبط بب دٍس ببالی
هکول را ًذاؽتٌذ .در بزخی هطبلؼبت هبًٌذ هطبلؼِ
ؽکیبب ٍ ّوکبراى (ّ ،)2013بؽویپَر ٍ ّوکبراى
( ٍ )2014ابَتزابی ٍ ّوکبراى ( )2017ایي دٍس در عِ
هبِّ دٍم ٍ عَم ببرداری تزَیش ؽذُ بَد ٍ هقبیغِ عطح
عزهی ٍیتبهیي  Dقبل ٍ بؼذ اس هقزف ٍیتبهیي  Dدر
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طَل ببرداری بزای هبدر ٍ رٌیي ٍ بؼذ اس آى ًَساد فزاّن
. هیتَاًذ ًغبتبً بیخطز در ًظز گزفتِ ؽَد،هیکٌذ
 ٍاحذی در کؾَر50،000 بیؾتز هطبلؼبت درببرُ دٍس
ایزاى فَرت گزفتِ ٍ ایي ًؾبى هیدّذ کِ یک پزٍتکل
 در کؾَرهبى هَردD غزببلگزی ٍ درهبى کوبَد ٍیتبهیي
.ًیبس اعت

بز افشایؼ عطح عزهی هبدر ٍ عطح عزهی ًَساد بذٍى
. تأحیز داؽت،ایٌکِ ػَارك ربًبی هؾبّذُ ؽَد
 ؽَاّذ کبفی هبٌی بز،ُبب تَرِ بِ هطبلؼبت اًزبم ؽذ
 ببیذ بِ ػٌَاى بخؾی اسD ایٌکِ آیب هکول ٍیتبهیي
هزاقبت رٍساًِ بِ توبم سًبى ببردار بزای کوک بِ بْبَد
،)22(  ٌَّس هؼلَم ًیغت،ًتبیذ هبدر ٍ ًَساد تزَیش ؽَد
 در حبهلگیD بزای ارسیببی ًقؼ هکولّبی ٍیتبهیي
ٍ  هطبلؼبت دقیق، ٍاحذی50،000 بِخقَؿ دٍس
تقبدفی بیؾتزی هَرد ًیبس اعت تب بب اطویٌبى ٍ بؼذ اس
.غزببلگزی بِ تزَیش ایي دٍس در ببرداری پزداخت

تشكز ٍ قذرداًی
بذیيٍعیلِ اس حوبیت هذیز هحتزم گزٍُ بْذاؽت
ببرٍری داًؾکذُ پشؽکی داًؾگبُ تزبیت هذرط خبًن
ُدکتز لیذا هقذم بٌبین ٍ خبًن دکتز فذیقِ حٌطَػساد
اعتبد داًؾگبُ تْزاى کِ هب را در اًزبم ایي هطبلؼِ یبری
. تؾکز ٍ قذرداًی هیؽَد،کزدًذ

ًتیجِگیزی
 در هبدراى ببردار ببD  ٍاحذی ٍیتبهیي50،000 دٍس
 بِ ًظز بیؾتز اس دٍسّبی پبییي کِ درDکوبَد ٍیتبهیي
 هیتَاًذ عطح عزهی را ببالتز،ببرداری تَفیِ هیؽًَذ
 ایي دٍس کِ هقذار قببل تَرْی اس ٍیتبهیي را در.ببزد
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