دوره بیست و دوم ،شماره  ،21صفحه ،45-12 :اسفند ماه 2318

IJOGI, Vol. 22, No. 12, pp. 54-61, Feb 2020

بزرسی اثز تزاهبدٍل بز ببفت بیضِ ٍ َّرهَىّبی اًسَلیي ٍ
تستَستزٍى در هَشّبی سبلن ٍ دیببتی ضدُ بب استزپتَسٍتَسیي
فزساًِ کبظنسادُ ،1سحز هلشهی ،*2هحود افطبر اردالى ،3اهیزحسیي تَسًدُ جبًی،4
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ٔزثی ٌز ٜٚپزعتبری ،دا٘ؾىذ ٜپزعتبری ،دا٘ؾٍب ٜآساد اعالٔیٚ ،احذ ؽبٞزٚد ،ؽبٞزٚد ،ایزاٖ.
ٔزثی ٌز ٜٚفّ ْٛآسٔبیؾٍبٞی ،دا٘ؾىذ ٜفّ ْٛپشؽىی ،دا٘ؾٍب ٜآساد اعالٔیٚ ،احذ ؽبٞزٚد ،ؽبٞزٚد ،ایزاٖ.
اعتبدیبر ٌز ٜٚداخّی پشؽىی ،دا٘ؾىذ ٜپشؽىی ،دا٘ؾٍب ٜفّ ْٛپشؽىی ارتؼ خٕٟٛری اعالٔی ایزاٖ ،تٟزاٖ ،ایزاٖ.
وبرؽٙبعی ٌزٟٙٔ ٜٚذعی پزتٛپشؽىی ،دا٘ؾىذ ٜفٙی ٟٙٔ ٚذعی ،دا٘ؾٍب ٜآساد اعالٔیٚ ،احذ ؽبٞزٚد ،ؽبٞزٚد ،ایزاٖ.
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هقدهِ :تزأبد َٚاس دعت ٝدارٞٚبی ٔغىٗ ٔخذر یب اپٛئیذٞبی ٔقٛٙفی ثٛد ٚ ٜدارٚیی ضقیفتز اس ٔٛرفیٗ  ٚلٛیتز اس
ثزٚفٗ  ٚاعتبٔیٛٙفٗ ٔیثبؽذٔ .غبِق ٝحبضز ثب ٞذف ثزرعی اثزات تزأبد َٚثز ثبفت ثیض ٝدر ٔٛػٞبی عبِٓ  ٚدیبثتی
ؽذ ٜثب اعتزپتٛسٚتٛعیٗ ا٘دبْ ؽذ.
رٍشکبر :ایٗ ٔغبِق ٝتدزثی در عبَ  1397در دا٘ؾٍب ٜآساد ٚاحذ دأغبٖ ا٘دبْ ؽذ .در ایٗ ٔغبِق 60 ٝعز ٔٛػ
فحزایی رت ٘ز ٘ضاد ٚیغتبر ثٌ 6 ٝز( ٜٚوٙتزَ ،ؽبٞذ ،تدزثی  2 ٚ 1تدزثی  )4 ٚ 3تمغیٓ ؽذ٘ذٌ .ز ٜٚوٙتزَ ٕٞشٔبٖ
ثب دیبثتی ؽذٖ عبیز ٌزٜٞٚب ثٙٔٝؾٛر حفؼ تقبدَ ثذٖ ،ثبفزعیتزات ثٝفٛرت در ٖٚففبلی ثب تٛخ ٝثٚ ٝسٖ دریبفت وزد٘ذ.
ٌز( ٜٚؽبٞذ) دیبثتی ،اس عزیك تشریك در ٖٚففبلی اعتزپتٛسٚتٛعیٗ ثب دٚس ٔ 55یّیٌزْ ثز ویٌّٛزْ دیبثتی ؽذٌ ،ٜزٜٚ
تدزثی  4 ٚ 3 ،2 ،1پظ اس ٔ 2ب ٜدیبثتی ؽذٖ ،ثٔٝذت ٞ 5فت ٝتزأبد َٚرا ثٝرٚػ ٌبٚاص دریبفت وزد٘ذ .در اثتذای ٞفتٝ
پٙدٓ اس ٕ٘ٞٝ٘ٛب خٌٖٛیزی ثٝفُٕ آٔذ  ٚفبوتٛرٞبی ثیٛؽیٕیبیی ٛٞ ٚرٔ٘ٛی خٕٞ ٚ ٖٛچٙیٗ ٔمبعـ ثیضٞٝب ٔٛرد
ارسیبثی ٔبوزٚعىٛپی ٞ ٚغیتِٛٛصیه لزار ٌزفت .تدشی ٚ ٝتحّیُ دادٜٞب ثب اعتفبد ٜاس ٘زْافشار آٔبری ٘( SPSSغخ)21 ٝ
 ٚآ٘بِیش ٚاریب٘ظ یهعزف ٚ ٝپظآسٔ ٖٛتٛوی ا٘دبْ ؽذٔ .یشاٖ  pوٕتز اس ٔ 0/05قٙیدار در ٘ؾز ٌزفت ٝؽذ.
یبفتِّب :در ٌز ٜٚؽبٞذ (دیبثتی) وبٞؼ ٔقٙیداری در عَّٞٛبی اعپزٔبتٌ٘ٛٛی ( ،)p;0/03عزتِٛی (ٚ )p;0/032
اعپزٔبتیذ (٘ )p;0/022غجت ثٌ ٝز ٜٚوٙتزَ ٌ ٚزٜٞٚبی تدزثی ٔ 2 ٚ 1ؾبٞذ ٜؽذٕٞ .چٙیٗ در ٌزٜٞٚبی تدزثی 2 ٚ 1
وبٞؼ ٔقٙیداری در عَّٞٛبی اعپزٔبتیذ (٘ )p;0/051غجت ثٌ ٝز ٜٚوٙتزَ ٔؾبٞذ ٜؽذ  ٚدر ٌزٜٞٚبی تدزثی 4 ٚ 3
٘یش ٘غجت ث ٝعبیز ٌزٜٞٚب وبٞؼ ٔقٙیداری در عَّٞٛبی عزتِٛی (ٔ )p;0/02ؾبٞذٌ ٜزدیذٕٞ .چٙیٗ در ٌز ٜٚؽبٞذ
در ٔیشاٖ ا٘غِٛیٗ ( ٚ )p;0/001تغتٛعتز )p;0/001( ٖٚوبٞؼ ٔقٙیدار ٘غجت ث ٝعبیز ٌزٜٞٚب ٔؾبٞذ ٜؽذ .در ٌزٜٚ
تدزثی  2 ٚ 1ث ٝدِیُ ٔقزف تزأبدٔ ،َٚیشاٖ ٛٞرٔ ٖٛتغتٛعتز )p;0/041( ٖٚوبٞؼ ٔقٙیداری ٘غجت ثٌ ٝزٜٚ
وٙتزَ داؽت  ٚدر ٌزٜٞٚبی تدزثی ٘ 4 ٚ 3یش ٔیشاٖ ٛٞرٔ ٖٛتغتٛعتز )p;0/01( ٖٚوبٞؼ ٔقٙیداری ٘غجت ثٌ ٝزٜٚ
ث ٝؽبٞذ داؽت  ٚتغییز ٔقٙیداری در ٔیشاٖ ٛٞرٔ ٖٛا٘غِٛیٗ در ٌزٜٞٚبی تدزثی ٔؾبٞذ٘ ٜؾذ.
ًتیجِگیزیٔ :قزف رٚسا٘ ٝخٛراوی  35رٚس ٜتزأبد َٚدر ٔٛػٞبی عبِٓ  ٚدیبثتی ثب دٚسٞبی ٔؾخـ ثبفث ثز ٓٞ
سدٖ تقبدَ ٛٞرٔ ٖٛتغتٛعتز ٖٚخ ٖٛؽذ ٚ ٜفزآیٙذ اعپزٔبتٛص٘ش را وبٞؼ ٔیدٞذ؛ ثٝعٛریوٞ ٝزچ ٝدٚس دار ٚافشایؼ
یبفت ،آعیت ثبفتی ٛٞ ٚرٔ٘ٛی ٘یش افشایؼ یبفت.
کلوبت کلیدی :آعیت ثیضٝای ،تزأبد ،َٚدیبثت ،عَّٞٛبی عزتِٛی
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هقدهِ
ثیٕبری دیبثت در حبَ حبضز فبُٔ ٕٟٔی در ٘بتٛا٘ی ٚ
ثغتزی ؽذٖ ثیٕبراٖ ثٛد ٚ ٜفؾبر ٔبِی لبثُتٛخٟی را
ث ٝخبٔق ٝتحٕیُ ٔیوٙذ (٘ .)1بتٛا٘ی خٙغی ثمبء ٘غُ
را تحتاِؾقبؿ لزار داد ٚ ٜایٗ ثیٕبری ثز رٚی رٚاثظ
خٙغی افزاد ٘یش تأثیز داؽتٝ؛ تب خبیی و ٝثغیبری اس
ؽزوبی خٙغی افزاد دیبثتی اس راثغٝؽبٖ ٘براضی
ٞغتٙذٔ .قٕٛالً اختالَ رٚاثظ س٘بؽٛیی ٞز د ٚخٙظ را
درٌیز ٔیوٙذ ،أب ؽىبیت ٔزداٖ در ایٗ سٔی ٝٙثیؾتز
اعت  ٚآٟ٘ب ٕ٘یتٛا٘ٙذ ث ٝؽىُ ٔغّٛثی ؽزیه خٙغی
خٛد را ارضبء وٙٙذ ( .)2ایٗ ٔغأِٔ ٝقٕٛالً ثبفث اختالَ
در فّٕىزد خٙغی ٔزداٖ ٔیؽٛد ٘ ٚقٛؽؾبٖ دچبر
ٔؾىُ ؽذ ٚ ٜیب دیز ث ٝارٌبعٓ ٔیرعٙذٕٞ .چٙیٗ
ٔزداٖ دیبثتی  10-15عبَ سٚدتز اس عبیز ٔزداٖ ثٝ
٘بتٛا٘ی خٙغی دچبر ٔیؽ٘ٛذٔ .زداٖ ٔجتال ث ٝدیبثت،
فال ٜٚثز احتٕبَ اثتالء ث٘ ٝبتٛا٘ی خٙغیٕٔ ،ىٗ اعت
ث ٝاختالالت خٙغی دیٍزی ث ٝفّت وبٞؼ ٛٞرٖٔٛ
تغتٛعتز ٖٚاس لجیُ ثیٕبری پیز٘ٚی ،سٚدا٘شاِی،
دیزا٘شاِی ،ثزٌؾت ا٘شاَ ث ٝفمت  ٚثیٔیّی خٙغی ٘یش
ٔجتال ؽ٘ٛذ ( .)3ثخؾی اس ایٗ فٛارك ث ٝپیؾزفت
ثیٕبری دیبثت  ٚثخؾی دیٍز ٘یش ث ٝفٛارك دارٞٚبیی
ٔزثٛط اعت و ٝثیٕبر ثزای وٙتزَ فٛارك دیبثت
ٔقزف ٔیوٙذ .اس خّٕ ٝدارٞٚبی ٔٛرد اعتفبد ٜدر
ٔزداٖ عبِٓ  ٚدیبثتی ثزای ثٟجٛد ٔؾىالت خٙغی،
ٔقزف تزأبد َٚاعت (.)4
فّت اعتفبد ٜاس ایٗ دار ٚدر ایٗ تحمیك ایٗ اعت وٝ
ثغیبری اس ٔزداٖ ثزای افشایؼ ویفیت راثغ ٝخٙغی ٚ
افشایؼ ٔذت سٔبٖ راثغ ٚ ٝدیزا٘شاِی ٌ ٚبٞبً افزادی وٝ
فقبِیت  ٚوبر عٍٙیٗ دار٘ذ ٔ ٚدجٛر ث ٝؽتوبری
ٞغتٙذ ،ثزای رفـ خغتٍی  ٚعزحبَ ثٛدٖ اس ایٗ دارٚ
اعتفبدٔ ٜیوٙٙذ ٕٞ ٚچٙیٗ ثیٕبرا٘ی و ٝثزای تغىیٗ
دردؽبٖ ث ٝتدٛیش پشؽه اس ایٗ دار ٚاعتفبد ٜوزدٜا٘ذ،
ثقذ اس ٔذتی خٛدعزا٘ٔ ٝقزف را ادأ ٝداد٘ذ  ٚیب افزادی
و ٝث ٝدیٍز ٔٛاد افتیبدآٚر ٔقتبد ٞغتٙذ ،ثزای وبٞؼ
فالئٓ تزن  ٚیب خبیٍشیٗ وزدٖ ٔبدٔ ٜقزفی خٛد اس
ایٗ ؽجٔ ٝخذر اعتفبدٔ ٜیوٙٙذ.
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تزأبد َٚاس خب٘ٛاد ٜدارٚیی ضذدرد اٚپیٛئیذی  ٚیه
آ٘بِٛي عٙتتیه ٔقٛٙفی وذئیٗ ٔیثبؽذ .ایٗ دار ٚیه
ضذدرد ثب اثز ٔزوشی اعتِٚ ،ی اس ٘ؾز ؽیٕیبیی ٔؾبثٝ
ثب تزویجبت تزیبن ٘یغت .اثز ضذدردی تزأبد0/1 َٚ
اثز ٔزفیٗ اعت ،اِجتٔ ٝیشاٖ اثز ضذدردی آٖ ثزاثز ثب
پتذیٗ (ٔپزیذیٗ) ٌشارػ ؽذ ٜاعت (.)1
ثب تٛخ ٝثٔ ٝشایبی ایٗ دار ٚاس لجیُ فمذاٖ فٛارك
خب٘جی ،فذْ ٚخٛد فٛارك ٔزثٛط ث ٝدارٞٚبی
ضذاِتٟبة غیزاعتزٚئیذی ،وبرثزد ثزای ٔذیزیت درد
لجُ اس خزاحی ٔ ٚقزف ثٝفٛرت اپیدٚراَ در افٕبَ
ارتٛپذی  ٚدیٍز ٔٛارد ،اس آٖ اعتفبد ٜسیبدی ٔیؽٛد.
ایٗ دار ٚثزای وبٞؼ دردٞبی ٔتٛعظ ٘ ٚغجتبً ؽذیذ
٘یش وبرثزد دارد (.)2
تزأبد َٚثب اتقبَ ِٔٛى َٛافّی دار ٚثٌ ٝیز٘ذٜٞبی
ٔٛاپیٛئیذی ،ثبسخذة ٘ٛراپی٘فزیٗ  ٚعزٚت٘ٛیٗ را
ثٝفٛرت ضقیف ٟٔبر ٔیوٙذ  ٚثٝفٛرت راعٕیه
تمزیجبً ثٝعٛر وبُٔ خذة ٔیؽٛد .تزأبد َٚثٝفٛرت
ٚعیـ پظ اس ٔقزف خٛراوی ٔتبثِٛیش ٜؽذ ٚ ٜخذة
دار ٚعزیـ  ٚتمزیجبً وبُٔ اعتِٚ ،ی فزإٞی سیغتی آٖ
ٔ %75یثبؽذ .ثٝعٛر فٕذ ٜاس عزیك وجذ ٔتبثِٛیشٚ ٜ
ثٚٝعیّ ٝوّی %30( ٝتغییز ٘یبفت %60 ٚ ٝثٝفٛرت
ٔتبثِٛیت) دفـ ٔیؽٛد (.)2
آتیىی ٕٞ ٚىبراٖ ( )2005ث ٝثزرعی اثز عٕیت
تزأبد َٚثز وّی ٚ ٝوجذ پزداخت ٚ ٝثیبٖ داؽتٙذ وٝ
ٔقزف دراسٔذت تزأبد َٚعجت تغییزات
ٞیغتٛپبتِٛٛصیه افّی ٚاوٛئِٛیشاعی ٖٛعَّٞٛبی
تٛثِٛی در ٌزٛٔ ٜٚرفیٗ  ٚتزأبدٔ َٚیؽٛد .یبفتٞٝبی
آٟ٘ب ثب اؽبر ٜث ٝخغز افشایؼ پزاوغیذاعیِ ٖٛیپیذی،
وجذی  ٚآعیت وّیٛی ثٝدِیُ اعتفبد ٜعٛال٘یٔذت اس
دارٞٚبی ٔخذر ،ثٝخقٛؿ ٔٛرفیٗ ٔیثبؽذ .اٌزچٝ
ٔخذرٞب در ٔذیزیت درد ٔؤثز ٔیثبؽٙذ ،أب اثزات عٕی
خٛد را در لغٕتٞبی ٔتفبٚت ثذٖ ثٝخب ٔیٌذار٘ذ (.)5
ٔغبِق ٝحبضز ثب ٞذف ثزرعی اثز تزأبد َٚثز ثبفت ثیضٝ
در ٔٛػٞبی عبِٓ  ٚدیبثتی ؽذ ٜثب اعتزپتٛسٚتٛعیٗ
(ؤ ٝقزف خٛدعزا٘ ٝایٗ دار ٚدر ثیٗ ٔزداٖ عبِٓ ٚ
دیبثتی افشایؼ یبفت ٝاعت) ا٘دبْ ؽذ.

عبفت تبریىی  ٚرعٛثت ٘غجی  %40-60در آسٔبیؾٍبٜ
دا٘ؾٍب ٜآساد دأغبٖ ،ثز اعبط اعتب٘ذارد رفبیت حمٛق
حیٛا٘بت  ٚدعتٛر وبر وٕیت ٝاخالق پشؽىی در ٔٛرد
اعتفبدٔ ٚ ٜزالجت اس حیٛا٘بت آسٔبیؾٍبٞی دا٘ؾٍب ٜفّْٛ
پشؽىی ایزاٖ ٍٟ٘ذاری ؽذ٘ذ.
در اثتذای ٞفت ٝپٙدٓ پظ اس ثیٟٛؽی تٛعظ وتبٔیٗ ٚ
سایّشیٗ ( ،)6اس ٕ٘ٞٝ٘ٛب خٌٖٛیزی ٔغتمیٓ اس لّت
ثٝفُٕ آٔذ  ٚفبوتٛرٞبی ثیٛؽیٕیبیی ٛٞ ٚرٔ٘ٛی خٚ ٖٛ
ٔؾبٞذات ٔبوزٚعىٛپی افٓ اس ٚسٖ ،لغز ،ع ٚ َٛحدٓ
ثیضٛٔ ٝرد ارسیبثی لزار ٌزفت ٔ ٚمبعـ ثیضٞٝب ثزای
ا٘دبْ آسٔبیؾبت ٞغیتِٛٛصیه در فزٔبِیٗ  %10لزار دادٜ
ؽذ  ٚث ٝآسٔبیؾٍبٙٔ ٜتمُ ٌزدیذ.
ثزای ثزرعی ٚسٖ ثیض ٝاس تزاسٚی ثب دلت ٌ 0/001زْ
اعتفبد ٜؽذ .ع ٚ َٛلغز ثیض٘ ٝیش ثب اعتفبد ٜاس وِٛیظ ٚ
حدٓ ثیض٘ ٝیش ثب وٕه اعتٛا٘ٔ ٝذرج ا٘ذاسٌٜیزی ؽذ.
لغز تٛث َٛعٕیٙیفزٚط ثب اعتفبد ٜاس رٚػ عیًٙ
ا٘ذاسٌٜیزی ؽذ 25 .تٛث َٛثٝعٛر تقبدفی در ٞز ثزػ
فزضی ثیض ٝا٘تخبة ٔ ٚیبٍ٘یٗ لغز تٛثِٛی ثب ا٘ذاسٌٜیزی
لغز وٛچه  ٚثشري ٞز تٛث َٛثب اعتفبد ٜاس یه
ٔیىزٔٚتز وبِیجز ٜؽذٔ ٚ ٜتقُ ث ٝچؾٕی ٔیىزٚعىٛح
ٔحبعجٌ ٝزدیذ .ثزای ثزرعی عَّٞٛبی اعپزٔبتٛص٘ش در
ٕٞبٖ تقذاد تٛث٘ َٛیش تقذاد اعپزٔبتٛعیتٞبی 1 ٚ 2
اعپزٔبتیذ ،تقذاد دعتدبت اعپزٔی ِٔٛیٙبَ  ٚضخبٔت
غؾبء پبیٛٔ ٝرد ثزرعی لزار ٌزفت.
خٟت ؽٕبرػ عَّٞٛبی عزتِٛی 25 ،تٛث َٛدر ٞز فیّذ
 ٚدر ٞز ثزػ فزضی ثیض ٝا٘تخبة  ٚعپظ در سیز
ٔیىزٚعىٛح تقذاد عَّٞٛبی عزتِٛی ؽٕبرػ ؽذ.
ٔیبٍ٘یٗ ایٗ تقذاد ثزای ٞز ٌزٔ ٜٚحبعجٌ ٝزدیذ.

رٍشکبر
 فزساًِ کبظنسادُ ٍ ّوكبراى

ایٗ ٔغبِق ٝتدزثی در عبَ  1397در دا٘ؾٍب ٜآساد ٚاحذ
دأغبٖ ا٘دبْ ؽذ .در ایٗ ٔغبِق 60 ٝعز ٔٛػ فحزایی
٘ز اس ٘ضاد ٚیغتبر ثب اعتفبد ٜاس فزٔٔ َٛمبیغٔ ٝیبٍ٘یٗ در
د ٚ ٕٝ٘ٛ٘ ٚثب در ٘ؾز ٌزفتٗ خغبی ٘ٛؿ ا َٚثزاثز ثب 0/05
 ٚتٛاٖ  ٚ %80ثز اعبط ٔمبِ ٝثٟزأی ٕٞ ٚىبراٖ ()2013
(ثز اعبط ٞز ٔتغیز خذاٌب٘ ٝحدٓ ٕ٘ٔ ٝ٘ٛحبعج ٝؽذ ٚ
حدٓ ٕ٘ٛٔ ٝ٘ٛرد ٘یبس در ٞز ٌز ٜٚثٝتزتیت ثز اعبط
اعپزٔبتٌ٘ٛٛی ،اعپزٔبتٛعیت ،اعپزٔبتیذٚ ،سٖ ثیض ،ٝلغز
خبرخی ،لغز داخّی ثزاثز ثب 3 ٚ 5 ٚ 10 ٚ 8 ٚ 8 ٚ 1
ثزآٚرد ؽذ) ثٝفّت ٚخٛد ٔمبیغ ٝچٙذ ٌزٔ ٜٚیثبیغت
ٔبوشیٕٓ حدٓ ٕ٘ٛٔ ٝ٘ٛرد ٘یبس در ٔمبیغبت دٚتبیی در
٘ؾز ٌزفت ٝؽٛد ،ثٙبثزایٗ حدٓ ٕ٘ٛٔ ٝ٘ٛرد ٘یبس در ٞز
ٌز ٜٚثزاثز ثب  ٕٝ٘ٛ٘ 10در ٘ؾز ٌزفت ٝؽذ  ٚثب ٚخٛد 6
ٌز ،ٜٚحدٓ ٕ٘ ٝ٘ٛوُ ثزاثز ثب  ٕٝ٘ٛ٘ 60ثزآٚرد ؽذ (.)4
ٔٛػٞب ثب ٔحذٚدٚ ٜس٘ی ٌ 200-220زْ در عبَ 1397
ا٘تخبة  ٚثٌ 6 ٝز ٜٚوٙتزَ ،ؽبٞذ (دیبثتی)  ٚتدزثی ٚ 1
ٛٔ( 2ػٞبی عبِٓ  ٚدریبفتوٙٙذ ٜدار ٚثب دٚسٞبی 100
ٔ 50 ٚیّیٌزْ ثز ویٌّٛزْ)  ٚتدزثی ٛٔ( 4 ٚ 3ػٞبی
دیبثتی  ٚدریبفتوٙٙذ ٜدار ٚثب دٚسٞبی 50 ٚ 100
ٔیّیٌزْ ثز ویٌّٛزْ) تمغیٓ ؽذ٘ذٌ .ز ٜٚوٙتزَ ٕٞشٔبٖ
ثب دیبثتی ؽذٖ عبیز ٌزٜٞٚب ثٙٔٝؾٛر حفؼ تقبدَ ثذٖ،
ثبفزعیتزات را ثٝفٛرت در ٖٚففبلی ثب تٛخ ٝثٚ ٝسٖ
دریبفت وزد٘ذٌ .ز ٜٚدیبثتی اس عزیك تشریك در ٖٚففبلی
اعتزپتٛسٚتٛعیٗ (ٔحق َٛؽزوت عیٍٕب ثب وذ فّٕی
 )S0130ثب دٚس ٔ 55یّیٌزْ ثز ویٌّٛزْ دیبثتی ؽذٚ ٜ
عٙدؼ لٙذخ ٖٛثزای اِمبی دیبثت 72 ،عبفت ثقذ اس
تشریك یهثبر اعتزپتٛسٚتٛعیٗ ( ٚ 1)STZثب اعتفبد ٜاس
خ ٖٛعیبٞزي دٔی ،ث ٝوٕه دعتٍب ٜوٌّٛٛوبرد ففز ٚ
یه ا٘دبْ ؽذ ٛٔ ٚػٞبی ثب لٙذخ ٖٛثبالتز اس 250
ٔیّیٌزْ ثز دعیِیتز دیبثتی در ٘ؾز ٌزفت ٝؽذ٘ذ .پظ اس
ٔ 2ب ٜاس دیبثتی ؽذٖ ٌز ٜٚتدزثی ٔ 50( 3یّیٌزْ ثز
ویٌّٛزْ تزأبدٌ ٚ )َٚز ٜٚتدزثی ٔ 100( 4یّیٌزْ ثز
ویٌّٛزْ تزأبد ،)َٚثٔٝذت ٞ 5فت ٝثٝرٚػ ٌبٚاص دریبفت
وزد٘ذٛٔ .ػٞب در لفظٞبی تٕیش ثب درخ ٝحزارت -24
 22درخ ٝعب٘تیٌزاد  ٚعیىُ ٘ٛری  12عبفت ٘ٛر12 ،
)-Sterptozotosin(S0130

)L: Length (Large Diameter
B: Breadth (Small Diameter
رٍش آًبلیش َّرهَى تستَستزٍى:
ثخؼ تغتٛعتز ٖٚدر عزْ ثب پالعٕب ثب Gamma-B
ٔ( Testesteron kitحق َٛؽزوت سیغت ؽیٕی)
ا٘دبْ ٌزفت .ؽی ٜٛرادیٛایٕٛٙاعی ثب آ٘تیثبدی ٔضبفف،
اعبط وبر ایٗ ویت ٔیثبؽذ .در ایٗ ویت ثٝتزتیت
ٔمبدیز ٔؾخـ اس ٕ٘ ،ٝ٘ٛتغتٛعتز٘ ٖٚؾبٖدار (1-T
 ٚ )125آ٘تی عزْ تغتٛعتز ٖٚث ٓٞ ٝافشٚد ٜؽذ٘ذ.
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پظ اس ا٘ىٛثبعی ٖٛدرخ ٝحزارت ٔقِٕٛی ٕ٘ ٝ٘ٛا٘ىٛثٝ
ؽذ ٚ ٜثقذ عب٘تزیفٛص ٔیٌزدد تب رعٛة خذا ؽٛد .تقذاد
خبیٍبٜٞبی اؽغبَ ؽذ ٜآ٘تیعزْ ثٚٝعیّ ٝتغتٛعتزٖٚ
٘ؾبٖدار ،ثب غّؾت تغتٛعتز ٕٝ٘ٛ٘ ٖٚراثغ ٝفىظ دارد.
ؽٕبرؽٍزٞبی ٌبٔب ٔ ٚمبیغ٘ ٝتبیح ثب عزْٞبی اعتب٘ذارد،
غّؾت تغتٛعتز ٖٚرا ٔؾخـ ٔیوٙذ.
خٟت آ٘بِیش ٛٞرٔ ٖٛا٘غِٛیٗ ،ثقذ اس خذا وزدٖ عزْ
خ ٖٛاس ٔحتٛیبت خ٘ٛی تٛعظ ویت سیغتؽیٕی،
ا٘غِٛیٗ خٛٔ ٖٛرد عٙدؼ لزار ٌزفت.
خٟت آ٘بِیش ٌّٛوش خ ،ٖٛثقذ اس خذا وزدٖ عزْ خ ٖٛاس
ٔحتٛیبت خ٘ٛی تٛعظ ویت پبرط آسٌّٔٛ ،ٖٛوش خٖٛ
ٔٛرد عٙدؼ لزار ٌزفت .ثٙٔٝؾٛر اعٕیٙبٖ اس لٙذخٖٛ
ثبالی ٌزٜٞٚب یه رٚس در ٔیبٖ ثب دعتٍبٌّٛ ٜوٛوبرد ففز
یه اس عیبٞزي دٔی خٌٖٛیزی تب پبیبٖ ع َٛدرٔبٖ
ا٘دبْ ٔیؽذ.
دادٜٞب پظ اس ٌزدآٚری ثب اعتفبد ٜاس ٘زْافشار آٔبری
٘( SPSSغخٛٔ )21 ٝرد تدشی ٚ ٝتحّیُ لزار ٌزفتٙذ.

یبفتِّب
حیٛا٘بت دیبثتی ثٝفٛارك ٔتقذد ٘بؽی اس دیبثت ؽبُٔ:
پزخٛری ،پز٘ٛؽی  ٚاعٟبَ ٔجتال ؽذ٘ذ.
ثبفت ثیض ٝدر ٌز ٜٚؽبٞذ ثب الی ٝآِجٛصی ٝٙپٛؽیذٚ ٜ
ٔدٕٛفٞٝبی عِّٛی تٛث َٛعٕیٙیفزٚط ٔؾبٞذ ٜؽذ٘ذ.
عبختبرٞبی ثبفتی در ٌز ٜٚدیبثتی تخزیت ؽذ ٚ ٜوبٞؼ
لبثُ تٛخٟی در ٔدٕٛفٞٝبی عِّٛی اعپزْعبس ٘غجت ثٝ
ٌز ٜٚوٙتزَ ٔؾبٞذٌ ٜزدیذ  ٚعبختبرٞبی ثبفتی در ٌزٜٚ
تدزثی  2 ٚ 1ثب تزأبد َٚثب دٚس ٔ 100 ٚ 50یّیٌزْ ثز
ویٌّٛزْ ٘غجت ثٌ ٝز ٜٚوٙتزَ وبٞؼ ٔقٙیداری یبفت
(( )p;0/051خذ.)1 َٚ

جدٍل  -1هقبیسِ ببفتی در در بیي گزٍُ کٌتزل ،ضبّد ٍ گزٍُّبی تجزبی بب کوك آسهَى ٍاریبًس یكطزفِ
ٌزٜٚ

وٙتزَ

ؽبٞذ (دیبثتی)

اعپزٔبتٌ٘ٛٛی
(تقذاد)

69±2/9

59/2±2/10
p;0/0033

اعپزٔبتٛعیت
(تقذاد)

78/1±2/8

70/1±3/88
p;0/002

اعپزٔبتیذ (تقذاد)

190/2±10/29

155±6/3
p;0/022

عَّٞٛبی عزتِٛی
(تقذاد)

22/2±1/9

14/1±0/76
p;0/032

ضخبٔت غؾبی
پبیٔ( ٝیّیٔتز)

3±0/9

1/0±0/35
p;0/02

ٔتغیز

تدزثی 1

**

61/2±2/20
p;0/042

**

70/1±3/58
p;0/04

**

دأٞٝٙبی p>0/001 ٚ **p>0/01 ،*p>0/05

تدزثی 2
*

59±2/1
p;0/002

*

63±3/1
p;0/01

55/19±1/76
p;0/049

**

65/3±5/15
p;0/044

*

**

7/4±1/1
p;0/001

*

3/1±0/1
p;0/009

**

5/0±0/76
p;0/001

*

4/0±0/35
p;0/048

تدزثی 3

**

160±5/2
p;0/012

6/7±170
p;0/035

تدزثی 4
*

*

**

141/62±8/87
p;0/01

***

4/5±1/42
p;0/002

**

2/9±0/23
p;0/049

**

53/1±2/04
p;0/039
60/8±2/85
p;0/044

*

*

136/21±4/04
p;0/001

**

2±3/21
p;0/004

*

2/4±0/4
p;0/05

***

**

*

***

تدزثی ٘ 4 ٚ 3غجت ث ٝعبیز ٌزٜٞٚب وبٞؼ ٔقٙیداری
یبفت (( )p;0/022تقٛیز .)1

تقذاد عَّٞٛبی اعپزٔبتٛص٘یه در ٌزٜٞٚبی تدزثی ٚ 3
٘ 4غجت ث ٝؽبٞذ (دیبثتی) وبٞؼ داؽت (ٚ )p;0/022
در ٔدٕٛؿ تقذاد عَّٞٛبی اعپزٔبتٛص٘یه در ٌزٜٚ
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 تزاهبدٍل ٍ آسیب بیضِای

خٟت ٔمبیغٔ ٝیبٍ٘یٗ ثیٗ ٌزٜٞٚب اس آ٘بِیش ٚاریب٘ظ
یهعزف ٚ ٝدر ٔٛاردی و ٝپبعخ ٔقٙیداری ٔؾبٞذ ٜؽذ،
اس پظآسٔ ٖٛتٛوی ثزای یبفتٗ خبیٍب ٜاختالف اعتفبدٜ
ؽذٔ .یشاٖ  pوٕتز اس ٔ 0/05قٙیدار در ٘ؾز ٌزفت ٝؽذ.

 فزساًِ کبظنسادُ ٍ ّوكبراى

ضكل ً F ،E ،D ،C ،B ،A -1طبىدٌّدُ لَلِّبی اسپزمسبس بب بشرگًوبیی ّ X40ستٌد -A .لَلِ اسپزمسبس ٍ سلَل سزتَلی را در
گزٍُ ضبّد ًطبى هیدّد  -B.چزٍکیدُ ضدى لَلِ اسپزمسبس ،افشایص فضبی بیٌببیٌی ٍ کبّص سلَلّبی سایٌد ٍ سلَلّبی سزتَلی را
در گزٍُ دیببتی ًطبى هیدّد F ٍ E .کبّص قطز لَلِّبی اسپزمسبس ٍ کبّص سلَلّبی اسپزمسبس  -C ٍ Dکبّص قطز لَلِّبی
اسپزمسبس ٍ کبّص سلَلّبی سزتَلی ٍ افشایص چطوگیز فضبی بیٌببیٌی ًسبت بِ دیببتی را در گزٍُ تجزبی ً 2 ٍ 1طبى هیدّد.

ؽذ ،در ٔیشاٖ تغتٛعتز ٖٚوبٞؼ ٔقٙیدار در حذ
٘ p;0/02غجت ثٌ ٝز ٜٚؽبٞذ (دیبثتی) ٔؾبٞذٌ ٜزدیذ.
ٕٞچٙیٗ در ٌز ٜٚؽبٞذ در ٔیشاٖ ا٘غِٛیٗ ()p;0/001
وبٞؼ ٔقٙیداری ٘غجت ث ٝعبیز ٌزٜٞٚب ٔؾبٞذٌ ٜزدیذ ٚ
تغییز ٔقٙیداری در ٔیشاٖ ٛٞرٔ ٖٛا٘غِٛیٗ در ٌزٜٞٚبی
تدزثی ٔؾبٞذ٘ ٜؾذ.

ٔمبیغ ٝحدٓ ثیض ٚ ٝع َٛثیض ٚ ٝلغز ثیضٚ ٚ ٝسٖ
ثیض ٝدر ثیٗ ٌز ٜٚوٙتزَ ،ؽبٞذ ٌ ٚزٜٞٚبی تدزثی در
خذ 2 َٚارائ ٝؽذ ٜاعت .در خذ٘ 3 َٚیش وبٞؼ ٛٞرٖٔٛ
تغتٛعتز ٖٚدر ٌز ٜٚؽبٞذ (ٌ ٚ )p;0/052زٜٞٚبی
تدزثی افٓ اس عبِٓ  ٚدیبثتی ٘غجت ث ٝوٙتزَ ٔؾبٞذٜ
ٌزدیذٞ .زچ ٝدٚس دار ٚدر ٌزٜٞٚبی تدزثی  4 ٚ 3ثیؾتز

جدٍل  -2هقبیسِ حجن بیضِ ٍ طَل بیضِ ٍ قطز بیضِ ٍ ٍسى بیضِ در بیي گزٍُ کٌتزل ،ضبّد ٍ گزٍُّبی تجزبی
ٌزٜٚ

وٙتزَ

ؽبٞذ (دیبثتی)

تدزثی 1

ٚسٖ ثیضٌ( ٝزْ)

1/9±0/02

1/4±0/048
p;0/02

*

1/6±0/03
p;0/024

لغز ثیضٔ( ٝیّی
ٔتز)

1/1±0/04

0/98±0/053
p;0/048

ع َٛثیضٔ( ٝیّی
ٔتز)

2/4±0/06

1/5±0/07
p;0/012

حدٓ ثیضٝ
(عب٘تیٔتز ٔىقت)

2±0/15

1/02±0/08
p;0/031

ٔتغیز

دأٞٝٙبی p>0/001 ٚ **p>0/01 ،*p>0/05

تدزثی 2
1/5±0/01
p;0/052

*

0/99±0/033
p;0/042

*

2/1±0/09
p;0/042

*

0/97±0/02
p;0/046

*

*

1/8±0/1
p;0/031

*

تدزثی 3

*

1/2±0/04
p;0/047

*

تدزثی 4

0/8±0/058
p;0/044

*

0/98±0/03
p;0/01

*

1/8±0/04
p;0/05

*

1/2±0/04
p;0/047

1/4±0/08
p;0/032

*

0/98±0/14
p;0/036

**

0/7±0/04
p;0/001

**

*

1±0/01
p;0/05

**

*

0/96±0/09
p;0/05

*

**

***

جدٍل  -3هقبیسِ هیشاى َّرهَىّبی اًسَلیي ،تستَستزٍى خَى در بیي گزٍُّبی ضبّد ٍ گزٍُّبی تجزبی
ٌزٜٚ
ٔتغیز

وٙتزَ

تغتٛعتز٘( ٖٚبٌ٘ٛزْ/
دعیِیتز)

4/6±0/59

ا٘غِٛیٗ
(ٔیّیٌزْ/دعیِیتز)

5/16±0/41

دأٞٝٙبی p>0/001 ،**p>0/01 ،*p>0/05

ؽبٞذ (دیبثتی)
0/50±0/05

***

0/21±0/073

***

p;0/001

تدزثی 2
3/7±0/49

تدزثی 3
*

3/1±0/40

تدزثی 3
*

تدزثی 4

0/32±0/060

**

0/22±0/01

**

p;0/031

p;0/031

p;0/02

p;0/011

4/96±0/41
p;0/1

4/88±0/41
p;0/14

0/19±0/026
p;0/12

0/19±0/06
p;0/11

***
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بحث
ٔزداٖ ٔجتال ث ٝدیبثت ث ٝفُّ ٔختّفی ث٘ ٝبتٛا٘ی خٙغی
دچبر ٔیؽ٘ٛذ .درٌیزی افقبة ٔحیغی ،تٍٙی فزٚق ٚ
ثٚٝیض ٜاختالَ فّٕىزدی پٛؽؼ داخّی ريٞب ٔٛع ْٛثٝ
ا٘ذٚتّی ْٛو٘ ٝمؼ فٕذٜای در ٘قٛػ ا٘ذاْ تٙبعّی ٔزد
ایفب ٔیوٙذ ،پزفؾبری خ٘ ٚ ٖٛبرعبیی ٔشٔٗ وّیٞٝب
٘بؽی اس دیبثتٍٕٞ ،ی ث ٝثزٚس  ٚتؾذیذ اختالالت خٙغی
در ٔزداٖ ٔیا٘دبٔٙذ ( .)7اِٚیٗ اعتزاتضی ثزای ثٟجٛد
ارتجبط خٙغی ،وٙتزَ لٙذخ ٖٛاعت  ٚاعتزاتضی د،ْٚ
ٔقزف دارٞٚبی ٔؤثز در افشایؼ لذرت خٙغی اعت وٝ
ثغّظ اعتفبد ٜاس تزأبد َٚثزای افشایؼ ٔذت راثغٝ
خٙغی  ٚویفت آٖ اعت (.)3
تزأبد َٚاس خب٘ٛاد ٜدارٚیی ضذدرد اٚپیٛئیذی اعت .ثب
تٛخ ٝثٔ ٝشایبی ایٗ دار ٚاس لجیُ فمذاٖ فٛارك خب٘جی،
فذْ ٚخٛد فٛارك ٔزثٛط ث ٝدارٞٚبی ضذاِتٟبة
غیزاعتزٚئیذی ،وبرثزد ثزای ٔذیزیت درد لجُ اس خزاحی
 ٚوبرثزد ثٝفٛرت اپیذٚراَ در افٕبَ ارتٛپذی  ٚدیٍز
ٔٛاردٔ ،قزف آٖ در ا٘غبٖ ٔ ٚذَٞبی حیٛا٘ی تٛفیٝ
ؽذ ٜاعت  ٚفّت اعتفبد ٜاس ٔذَ حیٛا٘ی ٘یش در ایٗ
تحمیك ایٗ اعت وٛٔ ٕٝ٘ٛ٘ ٝػ فحزایی رت عبختبر
ثذ٘ی ؽجی ٝا٘غبٖ داؽت ٝاعت (.)8 ،6
در ٔغبِق ٝحبضز ثز اعبط ٘تبیح آسٔبیؼٞبی
ایٕٛ٘ٛعیتٛؽیٕیٔ ،قزف عٛال٘یٔذت تزأبد َٚثٝ
حیٛا٘بت دیبثتیٛٔ ،خت افشایؼ ٔقٙیدار آعیتٞبی
ثیضٝای افٓ اس ثزرعیٞبی ٔبوزٚعىٛپی ٔ ٚیىزٚعىٛپی
(خذ )2 ٚ 1 َٚدر ٔمبیغ ٝثب ٔٛػٞبی دیبثتی  ٚعبِٓ
ثذٞ ٖٚیچ تیٕبری ؽذ.
تزأبد َٚدر ثیٗ ٔقتبدیٗ ثزای وبٞؼ درد  ٚخٕبری ٚ
افشایؼ ع َٛراثغ ٝخٙغی ٔقزف ٔیؽٛد  ٚویفیت آٖ
ثٝدِیُ ٔىب٘یغٓٞبی فّٕىزدی سیز ثیٗ ٔزداٖ عبِٓ ٚ
دیبثتی رٚاج داردٔ .ىب٘یغٓ تزأبد َٚث ٝد ٌٝ٘ٛ ٚاعت.
ا َٚایٙىٔ ٝب٘ٙذ دیٍز دارٞٚبی اٚپیٛئیذ (ٔؾتمبت تزیبن)
آٌ٘ٛیغت ٌیز٘ذٜٞبی ٔ )μ( ٛاعت .اِجت ٝخبفیت
چغجٙذٌی تزأبد َٚثٌ ٝیز٘ذٜٞبی «ٔ »ٛثغیبر ضقیف
اعتٔ .بدٔ ٜتبثِٛیش ٜؽذ ٜا-ٚدعٕتیُتزأبد٘ َٚغجت ثٝ
فٙقز ٔبدر خبفیت چغجٙذٌی ثیؾتزی ثٌ ٝیز٘ذٜٞبی
ٔ ٛدارد  ٚخبفیت ٔخذری لٛیتزی اس خٛد ثٝخب
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ٔیٌذارد .ثٕٞٝیٗ دِیُ خبفیت تغىیٗ درد در
تزأبد َٚحذٚد  10ثزاثز ضقیفتز اس ٔٛرفیٗ اعت (.)9
در  ّٝٞٚد ْٚثبفث خٌّٛیزی اس ثبسخذة ٘ٛرآدر٘بِیٗ ٚ
عزٚت٘ٛیٗ ٔیؽٛد  ٚغّؾت ایٗ دٔ ٚبد ٜرا در عیٙبپظ
ثبال ٔیثزد .ایٗ أز ثبفث ایدبد ٘ٛفی خبفیت ٔب٘ٙذ
دارٞٚبی ضذافغزدٌی ٕٞ ٚچٙیٗ ٛٞؽیبری ٔیؽٛد ٚ
ثزفىظ ٔٛرفیٗ فزد ٔقزفوٙٙذ ٜرا فقبَتز ٔیوٙذ،
حتی در ثزخی اس ٔقزفوٙٙذٌبٖ حبالت ضقیفی ٔب٘ٙذ
تأثیزات رٚاٌٖزداٖ اوغتبسی ٔؾبٞذ ٜؽذ ،ٜاحتٕبَ
ٌزفتٍی فضال٘ی ٘یش وبٞؼ ٔییبثذ .ثب خٛردٖ 100
ٔیّیٌزْ تزأبد ،َٚعغح خ٘ٛی دار ٚدر  2عبفت ثٝ
حذاوثز ٔیرعذ .حذٚد  %20تزأبد َٚث ٝپزٚتئیٗ خٖٛ
ثغتٔ ٝیؽٛد %20 .تزأبد َٚثٝفٛرت تغییز ٘یبفتٚ ٝ
 %60آٖ ثٝفٛرت ٔتبثِٛیتٞبی ؽىغت ٝؽذ ٜدر وجذ اس
را ٜادرار دفـ ٔیؽٛد٘ .یٕٝفٕز دار 4-6 ٚعبفت ٔیثبؽذ.
ٔٛارد ٔقزف تزأبد َٚثزای تغىیٗ درد ٔقٕٛالً ثٔ ٝذت
وٕتز اس  5رٚس  ٚثٔ ٝمذار ٔ 50-100یّیٌزْ ٞز 8
عبفت تدٛیش ٔیؽٛد (.)9
ثٝعٛر وّی ،دیبثت ثب ایدبد رادیىبَٞبی آساد  ٚاعتزط
اوغیذاتیٙٔ ٛدز ث ٝاوغیذاعیِ ٖٛیپیذٞب ،پزٚتئیٗٞب ٚ
 DNAؽذٔ ،ٜتقبلجبً آعیت ٌغتزدٜای را در ثیضٞٝب
ایدبد ٔیوٙذ ( .)11 ،10دیبثت ؽیزیٗ تغییزات ثبفتی
ثیضٝای را اس عزیك ایدبد ٔزي عِّٛی آپٛپتٛسی ،آتزٚفی
تٛثَٞٛبی عٕیٙیفزٚط ،وبٞؼ لغز تٛث ٚ َٛوبٞؼ
ٔدٕٛفٞٝبی عِّٛی اعپزٔبتٛص٘یه ایدبد ٕ٘ٛد ٜاعت
(ِ ،)13 ،12ذا اتزٚفی ِِٞٝٛبی اعپزْعبس  ٚوبٞؼ
عَّٞٛبی اعپزٔبتٛص٘یه٘ ،ؾب٘ٛٔ ٝرفِٛٛصیه اختالَ در
اعپزٔبتٛص٘ش ٔحغٛة ٔیؽ٘ٛذ وٞ ٝذف اس ایٗ تحمیك
ثزرعی اثز تزأبد َٚثٝدِیُ اعتفبد ٜرایح ثیٗ ٔزداٖ
عبِٓ  ٚدیبثتی ثز ثبفت ثیض ٝثٛد (.)15 ،14
آعیتٞبی ٘بؽی اس دیبثت ث ٝا٘ذاْ خٙغی ٔیتٛا٘ٙذ
عالٔت خٙغی ثیٕبراٖ دیبثتی را ٔختُ وٙٙذ؛ ثزای ٔثبَ
فبرضٛ٘ ٝرٚپبتی ،عیغتٓ افقبة ٔحیغی را درٌیز
ٔیوٙذ  ٚاس ایٗ عزیك تٛا٘بیی ٘قٛػ فزد را وبٞؼ
ٔیدٞذٕٞ .چٙیٗ ثبفث وبٞؼ لذرت یب ٔیُ خٙغی در
س٘بٖ دیبثتی ٔیؽٛد  ٚثب وبٞؼ خٖٛرعب٘ی ث ٝآِت
خٙغی ،ثبفث اختالَ ٘قٛػ در ٔزداٖ  ٚوبٞؼ لذرت
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در پزداسػ  ٚایدبد تحٛالت در عَّٞٛبی خٙغی ثٚٝخٛد
ٔیآیٙذ؛ ثٝعٛریو ٝدر عَّٞٛبی عزتِٛی ،تٛا٘بیی پبعخ
ث ٝپیبٔذٞبی عَّٞٛبی خٙغی افشایؼ ٔییبثذ.
اعتغبِٞٝبی عیتٛپالعٕی عَّٞٛبی عزتِٛی اس غؾبی
پبی ٝتب لغٕت ٔدزای ِِٞٝٛبی ِٔٛذ ٔٙی ٌغتزدٜ
ٔیؽٛد و ٝدر ایٗ ٔغیز ،اؽىبَ ٔ ٚزاحُ ٔختّف ٔزثٛط
ث ٝعَّٞٛبی خٙغی ٚخٛد دار٘ذ ( .)10ث ٝتٙبعت ایٙىٝ
اعپزٔبتٛعیتٞب ثٚٝخٛد ٔیآیٙذ ،ارتجبعبت ٔغتحىٓ
خذیذی ثیٗ عَّٞٛبی عزتِٛی ثٚٝخٛد ٔیآیٙذ ٚ
ارتجبعبت ٔغتحىٓ لجّی در لغٕت خّٛی آٟ٘ب اس یىذیٍز
ثبس ٔیؽ٘ٛذ؛ ثذیٗتزتیت اعپزٔبتٛعیتٞب اس ثخؼ پبی ٝثٝ
ثخؼ خٙت ٔدزای ا٘تمبَ ٔییبثٙذ ،ثذ ٖٚایٙى ٝدر
تٕبٔیت عذخ٘ٛی -ثیضٝای اختالَ ثٚٝخٛد آیذ.
عیتٛپالعٓ عَّٞٛبی عزتِٛی ثٝفٛرت یه فبفی فُٕ
ٔیوٙذ  ٚفمظ ث ٝثزخی ٔٛاد اخبس ٜفجٛر ٔیدٞذ .ایٗ
ٔٛاد احتٕبالً آٟ٘بیی ٞغتٙذ و ٝثزای اعپزٔبتٛص٘ش ٔفیذ
ٔیثبؽٙذ (.)10
در ٔغبِق ٝحبضز وبٞؼ ٔقٙیداری در حدٓ ،ع ،َٛلغز
ٚ ٚسٖ ثیض ٝدر ٌز ٜٚدیبثتی ٘غجت ث ٝؽبٞذ ٔؾبٞذ ٜؽذ
ٔ ٚقزف  35رٚس ٜتزأبد َٚثبفث وبٞؼ ٔقٙیدار ٚسٖ
ثذٖ ،حدٓ ،ع ،َٛلغز ٚ ٚسٖ ثیض ٝدر تٕبْ ٌزٜٞٚبی
تدزثی ٘غجت ث ٝوٙتزَ ؽذ و ٝثٝدِیُ وبٞؼ ٛٞرٖٔٛ
تغتٛعتزٔ ٖٚیثبؽذ (( )11خذ.)2 َٚ
ثب تٛخ ٝثٔ ٝغبِق ٝحبضز ٔقزف تزأبد َٚاثزات عٛء ثز
دعتٍب ٜتٙبعّی ٘ز  ٓٞدر ٔٛػٞبی عبِٓ  ٓٞ ٚدیبثتی
دارد .ایٗ اثزات ثب وبٞؼ ٚسٖ ثیضٞٝب  ٚاپیذیذْ غؾبء در
ِِٞٝٛبی عٕیٙی فزٚط  ٚوبٞؼ ٔیشاٖ تغتٛعتز ٖٚعزْ
ٔؾخـ ٌزدیذ.
ٕٞچٙیٗ ٔقزف تزأبدٛٔ َٚخت ثزٚس ضبیقبت
ٞیغتٛپبتِٛٛصیه در ثیضٕٞ ٝب٘ٙذ دص٘زاعیِِٞٝٛ ٖٛبی
ٔٙیعبس  ٚوبٞؼ عَّٞٛبی سایب ٔیؽٛد و ٝفٕذتبً
ثٝفّت وبٞؼ ٛٞرٔ ٖٛتغتٛعتزٔ ٖٚیثبؽذ .در ٔغبِقٝ
حبضز اس دار ٚثب رٚػ ٌبٚاص ثٔ ٝذت  35رٚس ثٛٔ ٝػٞب
داد ٜؽذ و ٝدر رٚػ ٌبٚاص ثٝدِیُ فزا ٓٞسیغتی دیزتز،
ٔٙبعتتزیٗ سٔبٖ  35رٚس ٔیثبؽذ ٘ ٚغجت ث ٝرٚػ
تشریك سیزخّذی یب در ٖٚففبلی در ثذٖ ٔذت
عٛال٘یتزی اثز خٛد را ٔیٌذارد.

خٙغی در س٘بٖ ٔیؽٛد .اختالالت ٛٞرٔ٘ٛی حبفُ اس
دیبثت ٘یش ثز لذرت خٙغی تأثیز ٌذار٘ذ .ثبثت ؽذ ٜاعت
ثیٕبری دیبثت ثبفث وبٞؼ عغح ٛٞرٖٔٞٛبی خٙغی
در ٔزداٖ  ٚس٘بٖ ٔیؽٛد.
ثیؾتز ٔغبِقبت در د٘یب ٘ؾبٖ دادٜا٘ذ عغح تغتٛعتزٖٚ
در ٔزدٞبی دیبثتی ثٝعٛر ٔقٙیداری پبییٗتز اس ٔزداٖ
غیزدیبثتی اعت (.)7
در ٔغبِق ٝحبضز تدٛیش تزأبد َٚثٛٔ ٝػٞبی دیبثتی
ؽذ ٜثٔٝذت  35رٚس ثبفث تغییز ٔقٙیدار ٛٞرٖٔٛ
ا٘غِٛیٗ در ثذٖ ٔٛػٞبی عبِٓ  ٚدیبثتی ٘ؾذ  ٚفّت
وبٞؼ ٔیشاٖ ا٘غِٛیٗ خٕٞ ،ٖٛبٖ ثیٕبری دیبثت ثٛد
(خذ.)3 َٚ
ٕٞچٙیٗ وبٞؼ ٔقٙیداری در ٔیشاٖ ا٘غِٛیٗ خ ٖٛدر
اثز تشریك اعتزپتٛسٚتٛعیٗ در ٌز ٜٚدیبثتی ٘غجت ثٝ
ؽبٞذ ٔؾبٞذ ٜؽذ  ٚتغییز ٔقٙیداری در ٔمذار ا٘غِٛیٗ
در ٌز ٜٚدیبثتی +تزأبدٔ َٚؾبٞذٍ٘ ٜزدیذ (خذ.)3 َٚ
در ٔغبِق ٝحبضز ٔیشاٖ اعپزٔبتٛعیت در ٌز ٜٚدیبثتی
وبٞؼ پیذا وزد (تقٛیز  ٚ )Bدر ٌز ٜٚدیبثتی+تزأبدَٚ
٘یش وبٞؼ ٔقٙیدار در اعپزٔبتٛعیت ٔؾبٞذ ٜؽذ
(تقٛیز  )D ٚ Cؤ ٝیتٛا٘ذ ث ٝایٗ دِیُ ثبؽذ وٝ
وبٞؼ ٛٞرٔ ٖٛتغتٛعتز ٖٚدر وبٞؼ عَّٞٛبی
اعپزٔبتٛعیت در ٌز ٜٚدرٔب٘ی ٔؤثز ثٛد ٜاعت.
در ٔغبِق ٝحبضز ٔیشاٖ اعپزٔبتیذ در ٌز ٜٚدیبثتی ٘غجت
ثٌ ٝز ٜٚوٙتزَ وبٞؼ ٔقٙیداری پیذا وزد (خذ)1 َٚ
ؤ ٝیتٛا٘ذ ث ٝایٗ دِیُ ثبؽذ و ٝثقذ اس دٚراٖ ثّٛك،
عَّٞٛبی عزتِٛی ٞیچٌ ٝ٘ٛتمغیٕی ٕ٘یؽ٘ٛذٞ .ز یه
اس ایٗ عَّٞٛب در تٕبط ثب ثیؾتز اس  5عّ َٛدیٍز ثٛدٚ ٜ
در ٔزحّ ٝاس اعپزٔبتٛص٘ش تمزیجبً ثب  47عّ َٛخٙغی
ٔزتجغٙذ .فزآیٙذٞبی خبرج عیتٛپالعٕی ٔ ٚحیغی
عَّٞٛبی عزتِٛی در عَّٞٛبی خٙغی ثبفث ٔیؽٛد
و ٝغؾبی پالعٕبی عَّٞٛب حبِت ٔختّظ پیذا وٙذ.
ٕٞچٙیٗ عَّٞٛبی عزتِٛی در حیٗ اعپزٔبتٛص٘ش دچبر
تغییزات ٔٙؾٕی در ٞغت ٚ ٝؽىُ ؽبٞزی خٛد ٔیؽ٘ٛذ؛
ثٝعٛریو ٝا٘ذاس ٜآٟ٘ب ،غّؾت ِیپیذٌّ ٚیىٛصٖ ٔٛخٛد،
فُٕ ٔیتٛوٙذریٞبٔ ،حتٛای آ٘شیٕی ایٗ عَّٞٛب ٚ
اعتغبِٞٝبی عیتٛپالعٕی ٔزثٛط ث ٝآٟ٘ب تغییز ٔیوٙذ
( .)9ایٗ تغییزات ،ثٝفّت درٌیز ثٛدٖ عَّٞٛبی عزتِٛی
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 عجتٚ ِیٗ در ثذٖ ٍ٘زدیذٖٛ ا٘غٛٔرٛٞ یدارٙٔق
 ِذا،بی اعپزْعبس ؽذَّٞٛ عٜ تخزیت ردٚ ؼٞوب
َٝ راثغٛ در افشایؼ عٜ لقذ اعتفبدَٝ ثٚٔقزف تزأبد
ؼٞٚ ٘تبیح ایٗ پضٝ ثٝخٛ ثب ت،غیٙ خٝ ویفیت راثغٚ
ُ دِیٝری دار٘ذ ثٚ لقذ فزس٘ذآٝثزای ثیٕبراٖ دیبثتی و
،ٝبی ثبفتی ثیضٞ آعیتٚ ٖٚعتزٖٛ تغتٛٔرٛٞ ؼٞوب
. ٕ٘یٌزددٝفیٛت

ٝ فذْ ٔمبیغٝاٖ ثٛ حبضز ٔیتٝاس ٘مبط ضقف ٔغبِق
تٛ اس ٘مبط ل. وزدٜب اؽبرٞئیذَّٛ ثب دیٍز آِىٚتزأبد
اصٚػ ٌبٚ رٚ بعتٙٔ  آٔبریٝ حبضز تقذاد خبٔقٝٔغبِق
ب ثبٞٚاص دارٚػ ٌبٚ در رٝد؛ چزاوٛ ثٚثزای پزداخت دار
ػٚ رٚ ذٙٙبعت در ثذٖ افٕبَ اثز ٔیوٙٔ  سٔب٘یّٝفبف
. رایحتزی در ثیٗ ٔزداٖ ٔیثبؽذٚ َٚٔتذا

تطكز ٍ قدرداًی

ٖیداری در ٔیشاَٙ عجت افشایؼ ٔقٚٔقزف تزأبد
ٜٚعیٗ در ٌزٛتٚسٖٛ در اثز تشریك اعتزپتِٛیٗ خٛا٘غ
َٚیش تزأبدٛیٗ تدٕٙچٞ .ذ ٘ؾذٞ ؽبٝدیبثتی ٘غجت ث
س ثبفث تغییزٚ ر35 ٔذتٝ ثٜبی دیبثتی ؽذٞػٛٔ ٝث

ًتیجِگیزی

 ٔب را اسٜصٚ در ایٗ پزٝ اس تٕبْ افزادی وّٝعیٚٗثذی
.دٛ لذردا٘ی ٔیؽٚ  تؾىز،ذ وزد٘ذٙٔزٟد ثٛدا٘ؼ خ
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