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ٍ  يیاًسَل یّب ٍ َّرهَى ضِیاثز تزاهبدٍل بز ببفت ب یبزرس

 يیضدُ بب استزپتَسٍتَس یببتیسبلن ٍ د یّب تستَستزٍى در هَش
، 4یتَسًدُ جبً يیحس زی، اه3هحود افطبر اردالى ،*2ی، سحز هلشه1سادُ فزساًِ کبظن

 2ییآضٌب يیحسزیاه

 .زاٖیٚاحذ ؽبٞزٚد، ؽبٞزٚد، ا ،یاعالٔ ، دا٘ؾٍبٜ آسادیپزعتبر دا٘ؾىذٜ ،یٌزٜٚ پزعتبر یٔزث .1

 .زاٖیٚاحذ ؽبٞزٚد، ؽبٞزٚد، ا ،یدا٘ؾٍبٜ آساد اعالٔ ،یدا٘ؾىذٜ فّْٛ پشؽى ،یؾٍبٞیٌزٜٚ فّْٛ آسٔب یٔزث .2

 .زاٖیتٟزاٖ، ا زاٖ،یا یاعالٔ یارتؼ خٕٟٛر یدا٘ؾٍبٜ فّْٛ پشؽى ،یدا٘ؾىذٜ پشؽى ،یپشؽى یٌزٜٚ داخّ بریاعتبد .3

 .زاٖیٚاحذ ؽبٞزٚد، ؽبٞزٚد، ا ،یدا٘ؾٍبٜ آساد اعالٔ ،یٚ ٟٔٙذع یدا٘ؾىذٜ فٙ ،یتٛپشؽىپز یٌزٜٚ ٟٔٙذع یوبرؽٙبع .4

 06/12/1398  تبریخ پذیزش:  11/09/1398تبریخ دریبفت: 
1

 
 

 

اس  تز یٚ لٛ ٗیاس ٔٛرف تز فیضق ییٚ دارٚثٛدٜ  یٔقٙٛف یٞب ذیاپٛئ بیٔغىٗ ٔخذر  یتزأبدَٚ اس دعتٝ دارٚٞب هقدهِ:

ٞبی عبِٓ ٚ دیبثتی  . ٔغبِقٝ حبضز ثب ٞذف ثزرعی اثزات تزأبدَٚ ثز ثبفت ثیضٝ در ٔٛػثبؽذ یٔ ٛفٗٙیثزٚفٗ ٚ اعتبٔ

 ؽذٜ ثب اعتزپتٛسٚتٛعیٗ ا٘دبْ ؽذ. 

عز ٔٛػ  60در ایٗ ٔغبِقٝ . در دا٘ؾٍبٜ آساد ٚاحذ دأغبٖ ا٘دبْ ؽذ 1397ایٗ ٔغبِقٝ تدزثی در عبَ  کبر: رٍش

( تمغیٓ ؽذ٘ذ. ٌزٜٚ وٙتزَ ٕٞشٔبٖ 4ٚ  3تدزثی  2ٚ  1ٜٚ )وٙتزَ، ؽبٞذ، تدزثی ٌز 6فحزایی رت ٘ز ٘ضاد ٚیغتبر ثٝ 

فٛرت درٖٚ ففبلی ثب تٛخٝ ثٝ ٚسٖ دریبفت وزد٘ذ.  ٔٙؾٛر حفؼ تقبدَ ثذٖ، ثبفزعیتزات ثٝ ٞب ثٝ ثب دیبثتی ؽذٖ عبیز ٌزٜٚ

ٌزْ ثز ویٌّٛزْ دیبثتی ؽذٜ، ٌزٜٚ  ٔیّی 55ٌزٜٚ )ؽبٞذ( دیبثتی، اس عزیك تشریك درٖٚ ففبلی اعتزپتٛسٚتٛعیٗ ثب دٚس 

رٚػ ٌبٚاص دریبفت وزد٘ذ. در اثتذای ٞفتٝ  ٞفتٝ تزأبدَٚ را ثٝ 5ٔذت  ٔبٜ دیبثتی ؽذٖ، ثٝ 2پظ اس  4ٚ  3 ،2، 1تدزثی 

ٞب ٔٛرد  ٞبی ثیٛؽیٕیبیی ٚ ٞٛرٔٛ٘ی خٖٛ ٚ ٕٞچٙیٗ ٔمبعـ ثیضٝ فُٕ آٔذ ٚ فبوتٛر ٌیزی ثٝ ٞب خٖٛ پٙدٓ اس ٕ٘ٛ٘ٝ

( 21)٘غخٝ  SPSSافشار آٔبری  ٘زْ سثب اعتفبدٜ اٞب  وزٚعىٛپی ٚ ٞغیتِٛٛصیه لزار ٌزفت. تدشیٝ ٚ تحّیُ دادٜارسیبثی ٔب

 ؽذ. دار در ٘ؾز ٌزفتٝ  ٔقٙی 05/0وٕتز اس  pا٘دبْ ؽذ. ٔیشاٖ آسٖٔٛ تٛوی  عزفٝ ٚ پظ آ٘بِیش ٚاریب٘ظ یه ٚ

( ٚ p;032/0(، عزتِٛی )p;03/0ی اعپزٔبتٌٛٛ٘ی )ٞب داری در عَّٛ در ٌزٜٚ ؽبٞذ )دیبثتی( وبٞؼ ٔقٙی ّب: یبفتِ

 2ٚ  1ٞبی تدزثی  ٔؾبٞذٜ ؽذ. ٕٞچٙیٗ در ٌزٜٚ 2ٚ  1ٞبی تدزثی  ٘غجت ثٝ ٌزٜٚ وٙتزَ ٚ ٌزٜٚ (p;022/0)اعپزٔبتیذ 

 4ٚ  3ٞبی تدزثی  ( ٘غجت ثٝ ٌزٜٚ وٙتزَ ٔؾبٞذٜ ؽذ ٚ در ٌزpٜٚ;051/0ٞبی اعپزٔبتیذ ) داری در عَّٛ وبٞؼ ٔقٙی

ٕٞچٙیٗ در ٌزٜٚ ؽبٞذ  .( ٔؾبٞذٜ ٌزدیذp;02/0ٞبی عزتِٛی ) داری در عَّٛ ٞب وبٞؼ ٔقٙی جت ثٝ عبیز ٌزٜٚ٘یش ٘غ

در ٌزٜٚ  ؽذ.ٞب ٔؾبٞذٜ  دار ٘غجت ثٝ عبیز ٌزٜٚ ( وبٞؼ ٔقٙیp;001/0) ( ٚ تغتٛعتزpٖٚ;001/0) در ٔیشاٖ ا٘غِٛیٗ

٘غجت ثٝ ٌزٜٚ  یدار ( وبٞؼ ٔقٙیp;041/0) ٔیشاٖ ٞٛرٖٔٛ تغتٛعتزٖٚ ،یُ ٔقزف تزأبدَِٚثٝ د 2ٚ  1تدزثی 

٘غجت ثٝ ٌزٜٚ ی دار ( وبٞؼ ٔقٙیp;01/0) ٘یش ٔیشاٖ ٞٛرٖٔٛ تغتٛعتزٖٚ 4ٚ  3ٞبی تدزثی ٜ ٚ در ٌزٚ وٙتزَ داؽت

 .ذؾٞبی تدزثی ٔؾبٞذٜ ٘ در ٔیشاٖ ٞٛرٖٔٛ ا٘غِٛیٗ در ٌزٜٚی دار ثٝ ؽبٞذ داؽت ٚ تغییز ٔقٙی

ٞٓ   ٞبی ٔؾخـ ثبفث ثز ٞبی عبِٓ ٚ دیبثتی ثب دٚس رٚسٜ تزأبدَٚ در ٔٛػ 35ٔقزف رٚسا٘ٝ خٛراوی  گیزی: ًتیجِ

وٝ ٞزچٝ دٚس دارٚ افشایؼ  عٛریٝ ث ؛دٞذ سدٖ تقبدَ ٞٛرٖٔٛ تغتٛعتزٖٚ خٖٛ ؽذٜ ٚ فزآیٙذ اعپزٔبتٛص٘ش را وبٞؼ ٔی

 آعیت ثبفتی ٚ ٞٛرٔٛ٘ی ٘یش افشایؼ یبفت.  ،یبفت

 ٞبی عزتِٛی دیبثت، عَّٛای، تزأبدَٚ،  آعیت ثیضٝ کلوبت کلیدی:
 

                                                 
پست  ؛023-32390830: تلفي. زاٖیٚاحذ ؽبٞزٚد، ؽبٞزٚد، ا یدا٘ؾٍبٜ آساد اعالٔ ،یدا٘ؾىذٜ فّْٛ پشؽى ؛یّٔشٔ عحز َل هكبتببت:ئًَیسٌدُ هس *

 saharmolzemi@yahoo.com الكتزًٍیك:
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 هقدهِ
ثیٕبری دیبثت در حبَ حبضز فبُٔ ٟٕٔی در ٘بتٛا٘ی ٚ 

را  تٛخٟی ثغتزی ؽذٖ ثیٕبراٖ ثٛدٜ ٚ فؾبر ٔبِی لبثُ

. ٘بتٛا٘ی خٙغی ثمبء ٘غُ (1) وٙذ ثٝ خبٔقٝ تحٕیُ ٔی

رٚاثظ  یرٚثز  یٕبریث ٗیااِؾقبؿ لزار دادٜ ٚ  را تحت

اس  یبریوٝ ثغ ییتب خب داؽتٝ؛ زیثأت شیافزاد ٘ یخٙغ

 یؽبٖ ٘براض اس راثغٝ یبثتیافزاد د یخٙغ بیوؽز

ٞز دٚ خٙظ را  ییاختالَ رٚاثظ س٘بؽٛ ٞغتٙذ. ٔقٕٛالً

 ؾتزیث ٙٝیسٔ ٗیدر ا ٔزداٖ تیأب ؽىب وٙذ، یٔ زیدرٌ

 یخٙغ هیؽز یثٝ ؽىُ ٔغّٛث تٛا٘ٙذ یاعت ٚ آٟ٘ب ٕ٘

ختالَ ثبفث ا ِٝ ٔقٕٛالًأٔغ ٗیا. (2) وٙٙذ ءخٛد را ارضب

بٖ دچبر ؽؾٚ ٘قٛ ؽٛد یٔ ٔزداٖ یدر فّٕىزد خٙغ

 ٗی. ٕٞچٙرعٙذ یثٝ ارٌبعٓ ٔ زید بی ؽذٜ ٚٔؾىُ 

ٔزداٖ ثٝ  زیعبَ سٚدتز اس عب 10-15 یبثتیٔزداٖ د

 بثت،یٔجتال ثٝ د ٔزداٖ. ؽٛ٘ذ یدچبر ٔ یخٙغ ی٘بتٛا٘

ٕٔىٗ اعت  ،یخٙغ یثٝ ٘بتٛا٘ ءفالٜٚ ثز احتٕبَ اثتال

فّت وبٞؼ ٞٛرٖٔٛ ی ثٝ ٍزید یخٙغ تثٝ اختالال

 ،یسٚدا٘شاِ ،یزٚ٘یپ یٕبریث ُیاس لج عتزٖٚتغتٛ

 شی٘ یخٙغ یّیٔ یثزٌؾت ا٘شاَ ثٝ فمت ٚ ث ،یزا٘شاِید

 ؾزفتیفٛارك ثٝ پ ٗیاس ا ی. ثخؾ(3) ٔجتال ؽٛ٘ذ

 ییدارٚٞبثٝ فٛارك  شی٘ ٍزید یٚ ثخؾ بثتید یٕبریث

 بثتیوٙتزَ فٛارك د یثزا ٕبریٔزثٛط اعت وٝ ث

. اس خّٕٝ دارٚٞبی ٔٛرد اعتفبدٜ در وٙذ یٔقزف ٔ

ٔزداٖ عبِٓ ٚ دیبثتی ثزای ثٟجٛد ٔؾىالت خٙغی، 

 (.4) ٔقزف تزأبدَٚ اعت

فّت اعتفبدٜ اس ایٗ دارٚ در ایٗ تحمیك ایٗ اعت وٝ 

ثزای افشایؼ ویفیت راثغٝ خٙغی ٚ  ٔزداٖثغیبری اس 

 وٝ افزادی ٚ دیزا٘شاِی ٚ ٌبٞبً افشایؼ ٔذت سٔبٖ راثغٝ

وبری  یت ٚ وبر عٍٙیٗ دار٘ذ ٚ ٔدجٛر ثٝ ؽتفقبِ

ٞغتٙذ، ثزای رفـ خغتٍی ٚ عزحبَ ثٛدٖ اس ایٗ دارٚ 

ثیٕبرا٘ی وٝ ثزای تغىیٗ ٚ ٕٞچٙیٗ  وٙٙذ اعتفبدٜ ٔی

 ،ا٘ذ دردؽبٖ ثٝ تدٛیش پشؽه اس ایٗ دارٚ اعتفبدٜ وزدٜ

افزادی ذ ٚ یب ثقذ اس ٔذتی خٛدعزا٘ٝ ٔقزف را ادأٝ داد٘

ثزای وبٞؼ  ،ٔقتبد ٞغتٙذ ٔٛاد افتیبدآٚروٝ ثٝ دیٍز 

فالئٓ تزن ٚ یب خبیٍشیٗ وزدٖ ٔبدٜ ٔقزفی خٛد اس 

 .وٙٙذ ایٗ ؽجٝ ٔخذر اعتفبدٜ ٔی

 یه ٚ اٚپیٛئیذی ذدردض خب٘ٛادٜ دارٚیی اس تزأبدَٚ

 یه دارٚ ثبؽذ. ایٗ عٙتتیه ٔقٙٛفی وذئیٗ ٔی آ٘بِٛي

 ٔؾبثٝ ؽیٕیبیی ٘ؾز اس ِٚی اعت، ٔزوشی اثز ثب ضذدرد

 1/0 تزأبدَٚ دردی  ضذ ٘یغت. اثز تزیبن تزویجبت ثب

 ثب ثزاثز آٖ ضذدردی ٔیشاٖ اثز اعت، اِجتٝ ٔزفیٗ اثز

 (.1اعت ) ؽذٜ ٌشارػ )ٔپزیذیٗ( پتذیٗ

 فٛارك فمذاٖ لجیُ اس دارٚ ٔشایبی ایٗ ثٝ خٝتٛ ثب

 دارٚٞبی ثٝ ٔزثٛط ٚخٛد فٛارك فذْ خب٘جی،

 ٔذیزیت درد ثزای وبرثزد اعتزٚئیذی، غیز اِتٟبة ضذ

 افٕبَ در دٚراَاپی فٛرت ثٝ ٔقزف خزاحی ٚ اس لجُ

 ؽٛد. سیبدی ٔی اعتفبدٜ آٖ اس ٔٛارد، ٚ دیٍز ارتٛپذی

ؽذیذ  ٘غجتبً ٚ ظٔتٛع دردٞبی ثزای وبٞؼ ایٗ دارٚ

 (.2دارد ) ٘یش وبرثزد

ٞبی  ِىَٛ افّی دارٚ ثٝ ٌیز٘ذٜٛثب اتقبَ ٔتزأبدَٚ 

 را ٘فزیٗ ٚ عزٚتٛ٘یٗ ٔٛاپیٛئیذی، ثبسخذة ٘ٛراپی

فٛرت راعٕیه  ٚ ثٝوٙذ  ٔیفٛرت ضقیف ٟٔبر  ثٝ

فٛرت  ؽٛد. تزأبدَٚ ثٝ عٛر وبُٔ خذة ٔی تمزیجبً ثٝ

خذة ٚ ؽذٜ ٚعیـ پظ اس ٔقزف خٛراوی ٔتبثِٛیشٜ 

دارٚ عزیـ ٚ تمزیجبً وبُٔ اعت، ِٚی فزإٞی سیغتی آٖ 

عٛر فٕذٜ اس عزیك وجذ ٔتبثِٛیشٜ ٚ  ثبؽذ. ثٝ % ٔی75

فٛرت  ثٝ %60% تغییز ٘یبفتٝ ٚ 30ٚعیّٝ وّیٝ ) ثٝ

 .(2) ؽٛد ٔتبثِٛیت( دفـ ٔی

ثٝ ثزرعی اثز عٕیت  (2005آتیىی ٚ ٕٞىبراٖ )

یبٖ داؽتٙذ وٝ تزأبدَٚ ثز وّیٝ ٚ وجذ پزداختٝ ٚ ث

 ٔقزف دراسٔذت تزأبدَٚ عجت تغییزات

 یٞب عَّٛ ٖٛیشاعیٚاوٛئِٛ یافّ هیغتٛپبتِٛٛصیٞ

 یٞب بفتٝی. ؽٛد ٔی تزأبدَٚ ٚ ٗیٔٛرف ٌزٜٚ در یتٛثِٛ

 ،یذیپیِ ٖٛیذاعیپزاوغ ؼیافشا خغز ثٝ اؽبرٜ ثب آٟ٘ب

 اس ٔذت یعٛال٘ اعتفبدٜ ُیدِ ثٝ یٛیوّ تیآع ٚ یوجذ

 اٌزچٝ ثبؽذ. ٔی ٗیٔٛرف خقٛؿ ثٝ ٔخذر، یدارٚٞب

 یعٕ اثزات أب ،ثبؽٙذ ٔی ثزؤٔ درد تیزیٔذ در ٔخذرٞب

(. 5ٌذار٘ذ ) خب ٔی ٞبی ٔتفبٚت ثذٖ ثٝ در لغٕت را خٛد

ٔغبِقٝ حبضز ثب ٞذف ثزرعی اثز تزأبدَٚ ثز ثبفت ثیضٝ 

ٞبی عبِٓ ٚ دیبثتی ؽذٜ ثب اعتزپتٛسٚتٛعیٗ  در ٔٛػ

ثیٗ ٔزداٖ عبِٓ ٚ  )وٝ ٔقزف خٛدعزا٘ٝ ایٗ دارٚ در

 دیبثتی افشایؼ یبفتٝ اعت( ا٘دبْ ؽذ. 

  

http://axonclinic.com/%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%db%8c%d8%a7%d8%af-%d8%a2%d9%88%d8%b1/
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 کبر رٍش
در دا٘ؾٍبٜ آساد ٚاحذ  1397در عبَ  یٔغبِقٝ تدزث ٗیا

عز ٔٛػ فحزایی  60در ایٗ ٔغبِقٝ  .دأغبٖ ا٘دبْ ؽذ

در  ٗیبٍ٘یٔ غٝیثب اعتفبدٜ اس فزَٔٛ ٔمب ٘ز اس ٘ضاد ٚیغتبر

 05/0َٚ ثزاثز ثب ٘ٛؿ ا یدٚ ٕ٘ٛ٘ٝ ٚ ثب در ٘ؾز ٌزفتٗ خغب

 (2013ثٟزأی ٚ ٕٞىبراٖ ) ٚ ثز اعبط ٔمبِٝ% 80ٚ تٛاٖ 

حدٓ ٕ٘ٛ٘ٝ ٔحبعجٝ ؽذ ٚ  خذاٌب٘ٝ زی)ثز اعبط ٞز ٔتغ

اعبط  ثز تیتزت در ٞز ٌزٜٚ ثٝ بسیحدٓ ٕ٘ٛ٘ٝ ٔٛرد ٘

 لغز ضٝ،یٚسٖ ث ذ،یاعپزٔبت ت،یاعپزٔبتٛع ،یاعپزٔبتٌٛٛ٘

 3ٚ  5ٚ  10 ٚ 8ٚ  8 ٚ 1ثزاثز ثب  یلغز داخّ ،یخبرخ

 غتیثب یٌزٜٚ ٔ چٙذ غٝیفّت ٚخٛد ٔمب ثزآٚرد ؽذ( ثٝ

در  ییدٚتب غبتیدر ٔمب بسیحدٓ ٕ٘ٛ٘ٝ ٔٛرد ٘ ٕٓیٔبوش

در ٞز  بسیحدٓ ٕ٘ٛ٘ٝ ٔٛرد ٘ ٗیثٙبثزا ،٘ؾز ٌزفتٝ ؽٛد

 6 خٛدٕ٘ٛ٘ٝ در ٘ؾز ٌزفتٝ ؽذ ٚ ثب ٚ 10ٌزٜٚ ثزاثز ثب 

 .(4) ٚرد ؽذإٓ٘ٛ٘ٝ ثز 60ٌزٜٚ، حدٓ ٕ٘ٛ٘ٝ وُ ثزاثز ثب 

 1397ٌزْ در عبَ  200-220ٞب ثب ٔحذٚدٜ ٚس٘ی  ٔٛػ

ٚ  1ؽبٞذ )دیبثتی( ٚ تدزثی  ٌزٜٚ وٙتزَ، 6ا٘تخبة ٚ ثٝ 

 100ٞبی  وٙٙذٜ دارٚ ثب دٚس ٞبی عبِٓ ٚ دریبفت )ٔٛػ 2

ٞبی  )ٔٛػ 4ٚ  3ٌزْ ثز ویٌّٛزْ( ٚ تدزثی  ٔیّی 50ٚ 

 50ٚ  100ٞبی  وٙٙذٜ دارٚ ثب دٚس دیبثتی ٚ دریبفت

تمغیٓ ؽذ٘ذ. ٌزٜٚ وٙتزَ ٕٞشٔبٖ  ثز ویٌّٛزْ( ٌزْ ٔیّی

ٔٙؾٛر حفؼ تقبدَ ثذٖ،  ٞب ثٝ ثب دیبثتی ؽذٖ عبیز ٌزٜٚ

فٛرت درٖٚ ففبلی ثب تٛخٝ ثٝ ٚسٖ  ثبفزعیتزات را ثٝ

دریبفت وزد٘ذ. ٌزٜٚ دیبثتی اس عزیك تشریك درٖٚ ففبلی 

اعتزپتٛسٚتٛعیٗ )ٔحقَٛ ؽزوت عیٍٕب ثب وذ فّٕی 

S0130دیبثتی ؽذٜ ٚ ٌزْ ثز ویٌّٛزْ  ّیٔی 55 ( ثب دٚس

عبفت ثقذ اس  72بی دیبثت، مخٖٛ ثزای اِ عٙدؼ لٙذ

ٚ ثب اعتفبدٜ اس  1(STZثبر اعتزپتٛسٚتٛعیٗ ) یه تشریك

ففز ٚ  خٖٛ عیبٞزي دٔی، ثٝ وٕه دعتٍبٜ وٌّٛٛوبرد

 250 ٞبی ثب لٙذخٖٛ ثبالتز اس ٔٛػ ٚ یه ا٘دبْ ؽذ

زفتٝ ؽذ٘ذ. پظ اس دیبثتی در ٘ؾز ٌ ِیتز ٌزْ ثز دعی ٔیّی

ٌزْ ثز  ٔیّی 50) 3ٌزٜٚ تدزثی  ٔبٜ اس دیبثتی ؽذٖ 2

ٌزْ ثز  ٔیّی 100) 4( ٚ ٌزٜٚ تدزثی تزأبدَٚویٌّٛزْ 

رٚػ ٌبٚاص دریبفت  ٞفتٝ ثٝ 5ٔذت  (، ثٝتزأبدَٚویٌّٛزْ 

-24ٞبی تٕیش ثب درخٝ حزارت  ٞب در لفظ وزد٘ذ. ٔٛػ

 12ٛر، عبفت ٘ 12ٌزاد ٚ عیىُ ٘ٛری  درخٝ عب٘تی 22

                                                 
1 -Sterptozotosin(S0130) 

در آسٔبیؾٍبٜ  %40-60عبفت تبریىی ٚ رعٛثت ٘غجی 

حمٛق  تیثز اعبط اعتب٘ذارد رفبدا٘ؾٍبٜ آساد دأغبٖ، 

در ٔٛرد  یاخالق پشؽى تٝیوبر وٕ دعتٛر ٚ تٛا٘بیح

دا٘ؾٍبٜ فّْٛ  یؾٍبٞیآسٔب تٛا٘بیح اعتفبدٜ ٚ ٔزالجت اس

 ؽذ٘ذ. یٍٟ٘ذار زاٖیا یپشؽى

ؽی تٛعظ وتبٔیٗ ٚ در اثتذای ٞفتٝ پٙدٓ پظ اس ثیٟٛ

ٌیزی ٔغتمیٓ اس لّت  ٞب خٖٛ ، اس ٕ٘ٛ٘ٝ(6) سایّشیٗ

فُٕ آٔذ ٚ فبوتٛرٞبی ثیٛؽیٕیبیی ٚ ٞٛرٔٛ٘ی خٖٛ ٚ  ثٝ

ٔؾبٞذات ٔبوزٚعىٛپی افٓ اس ٚسٖ، لغز، عَٛ ٚ حدٓ 

ٞب ثزای  ثیضٝ ٔٛرد ارسیبثی لزار ٌزفت ٚ ٔمبعـ ثیضٝ

دادٜ % لزار 10ا٘دبْ آسٔبیؾبت ٞغیتِٛٛصیه در فزٔبِیٗ 

 ؽذ ٚ ثٝ آسٔبیؾٍبٜ ٔٙتمُ ٌزدیذ. 

ٌزْ  001/0ثزای ثزرعی ٚسٖ ثیضٝ اس تزاسٚی ثب دلت 

اعتفبدٜ ؽذ. عَٛ ٚ لغز ثیضٝ ٘یش ثب اعتفبدٜ اس وِٛیظ ٚ 

 ٌیزی ؽذ. حدٓ ثیضٝ ٘یش ثب وٕه اعتٛا٘ٝ ٔذرج ا٘ذاسٜ

عٕیٙیفزٚط ثب اعتفبدٜ اس رٚػ عیًٙ تٛثَٛ  لغز

عٛر تقبدفی در ٞز ثزػ  تٛثَٛ ثٝ 25 .ٌیزی ؽذ ا٘ذاسٜ

ٌیزی  فزضی ثیضٝ ا٘تخبة ٚ ٔیبٍ٘یٗ لغز تٛثِٛی ثب ا٘ذاسٜ

لغز وٛچه ٚ ثشري ٞز تٛثَٛ ثب اعتفبدٜ اس یه 

ٔیىزٚٔتز وبِیجزٜ ؽذٜ ٚ ٔتقُ ثٝ چؾٕی ٔیىزٚعىٛح 

ٞبی اعپزٔبتٛص٘ش در  ٌزدیذ. ثزای ثزرعی عَّٛٔحبعجٝ 

 1ٚ  2ٞبی  تٛعیتتقذاد اعپزٔبٕٞبٖ تقذاد تٛثَٛ ٘یش 

، تقذاد دعتدبت اعپزٔی ِٛٔیٙبَ ٚ ضخبٔت اعپزٔبتیذ

 غؾبء پبیٝ ٔٛرد ثزرعی لزار ٌزفت.

فیّذ  تٛثَٛ در ٞز 25، ٞبی عزتِٛی ؽٕبرػ عَّٛخٟت 

در ٞز ثزػ فزضی ثیضٝ ا٘تخبة ٚ عپظ در سیز ٚ 

 .ٞبی عزتِٛی ؽٕبرػ ؽذ ٔیىزٚعىٛح تقذاد عَّٛ

 .یذٔیبٍ٘یٗ ایٗ تقذاد ثزای ٞز ٌزٜٚ ٔحبعجٝ ٌزد
 

 
L: Length (Large Diameter) 

B: Breadth (Small Diameter 
 رٍش آًبلیش َّرهَى تستَستزٍى: 

 Gamma-Bثخؼ تغتٛعتزٖٚ در عزْ ثب پالعٕب ثب 

Testesteron kit  )ٔحقَٛ ؽزوت سیغت ؽیٕی(

ثبدی ٔضبفف،  ثب آ٘تی رادیٛایٕٙٛاعی . ؽیٌٜٛزفتا٘دبْ 

تزتیت  ویت ثٝثبؽذ. در ایٗ  اعبط وبر ایٗ ویت ٔی

 T-1دار ) ٔمبدیز ٔؾخـ اس ٕ٘ٛ٘ٝ، تغتٛعتزٖٚ ٘ؾبٖ

 ( ٚ آ٘تی عزْ تغتٛعتزٖٚ ثٝ ٞٓ افشٚدٜ ؽذ٘ذ.125
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پظ اس ا٘ىٛثبعیٖٛ درخٝ حزارت ٔقِٕٛی ٕ٘ٛ٘ٝ ا٘ىٛثٝ 

ٌزدد تب رعٛة خذا ؽٛد. تقذاد  ؽذٜ ٚ ثقذ عب٘تزیفٛص ٔی

ٚعیّٝ تغتٛعتزٖٚ  عزْ ثٝ ٞبی اؽغبَ ؽذٜ آ٘تی خبیٍبٜ

دار، ثب غّؾت تغتٛعتزٖٚ ٕ٘ٛ٘ٝ راثغٝ فىظ دارد.  ٘ؾبٖ

ٞبی اعتب٘ذارد،  ؽٕبرؽٍزٞبی ٌبٔب ٚ ٔمبیغٝ ٘تبیح ثب عزْ

 وٙذ. غّؾت تغتٛعتزٖٚ را ٔؾخـ ٔی

خٟت آ٘بِیش ٞٛرٖٔٛ ا٘غِٛیٗ، ثقذ اس خذا وزدٖ عزْ 

ؽیٕی،  خٖٛ اس ٔحتٛیبت خٛ٘ی تٛعظ ویت سیغت

 ا٘غِٛیٗ خٖٛ ٔٛرد عٙدؼ لزار ٌزفت. 

٘بِیش ٌّٛوش خٖٛ، ثقذ اس خذا وزدٖ عزْ خٖٛ اس خٟت آ

ٔحتٛیبت خٛ٘ی تٛعظ ویت پبرط آسٖٔٛ، ٌّٛوش خٖٛ 

ٔٙؾٛر اعٕیٙبٖ اس لٙذخٖٛ  ٔٛرد عٙدؼ لزار ٌزفت. ثٝ

ٞب یه رٚس در ٔیبٖ ثب دعتٍبٜ ٌّٛوٛوبرد ففز  ثبالی ٌزٜٚ

ٌیزی تب پبیبٖ عَٛ درٔبٖ  یه اس عیبٞزي دٔی خٖٛ

 ؽذ. ا٘دبْ ٔی

افشار آٔبری  ٘زْ سثب اعتفبدٜ ا ظ اس ٌزدآٚریٞب پ دادٜ

SPSS  ٝ( ٔٛرد تدشیٝ ٚ تحّیُ لزار ٌزفتٙذ.21)٘غخ 

ٞب اس آ٘بِیش ٚاریب٘ظ  ٔمبیغٝ ٔیبٍ٘یٗ ثیٗ ٌزٜٚ خٟت

 ،ؽذ ٔؾبٞذٜداری  عزفٝ ٚ در ٔٛاردی وٝ پبعخ ٔقٙی یه

آسٖٔٛ تٛوی ثزای یبفتٗ خبیٍبٜ اختالف اعتفبدٜ  اس پظ

 ؽذ.دار در ٘ؾز ٌزفتٝ  ٔقٙی 05/0س وٕتز ا p. ٔیشاٖ ؽذ
  

 ّب یبفتِ
فٛارك ٔتقذد ٘بؽی اس دیبثت ؽبُٔ:  حیٛا٘بت دیبثتی ثٝ

 پزخٛری، پز٘ٛؽی ٚ اعٟبَ ٔجتال ؽذ٘ذ. 

الیٝ آِجٛصیٙٝ پٛؽیذٜ ٚ  ثب ؽبٞذثبفت ثیضٝ در ٌزٜٚ 

 .تٛثَٛ عٕیٙیفزٚط ٔؾبٞذٜ ؽذ٘ذی ٞبی عِّٛ ٔدٕٛفٝ

تخزیت ؽذٜ ٚ وبٞؼ در ٌزٜٚ دیبثتی ی بفتٞبی ثعبختبر

عبس ٘غجت ثٝ  اعپزْ ٞبی عِّٛی لبثُ تٛخٟی در ٔدٕٛفٝ

در ٌزٜٚ ی ثبفت ٞبی ٚ عبختبرٔؾبٞذٜ ٌزدیذ  ٌزٜٚ وٙتزَ

ٌزْ ثز  ٔیّی 100ٚ  50تزأبدَٚ ثب دٚس ثب  2ٚ  1تدزثی 

داری یبفت  ویٌّٛزْ ٘غجت ثٝ ٌزٜٚ وٙتزَ وبٞؼ ٔقٙی

(051/0;p َٚ1( )خذ).  

 

   طزفِ ٍاریبًس یكّبی تجزبی بب کوك آسهَى  در بیي گزٍُ کٌتزل، ضبّد ٍ گزٍُ در بفتیهقبیسِ ب -1جدٍل 

 ٌزٜٚ

 4تدزثی  3 تدزثی 2 تدزثی 1 تدزثی )دیبثتی( ؽبٞذ وٙتزَ ٔتغیز

 اعپزٔبتٌٛٛ٘ی

 )تقذاد(
9/2±69 

10/2±2/59** 

0033/0;p 

20/2±2/61* 

042/0;p 

1/2±59** 

002/0;p 

76/1±19/55* 

049/0;p 

04/2±1/53*
 

039/0; p 

 اعپزٔبتٛعیت

 )تقذاد(
8/2±1/78 

88/3±1/70** 

002/0;p 

58/3±1/70* 

04/0;p 

1/3±63** 

01/0;p 

15/5±3/65*
 

044/0; p 

85/2±8/60*
 

044/0; p 

 2/190±29/10 )تقذاد( اعپزٔبتیذ
3/6±155** 

022/0;p 

170±7/6* 

035/0;p 

2/5±160** 

012/0;p 

87/8±62/141** 

01/0; p 

04/4±21/136***
 

001/0; p 

 ٞبی عزتِٛیعَّٛ

 )تقذاد(
9/1±2/22 

76/0±1/14** 

032/0;p 

76/0±0/5** 

001/0;p 

1/1±4/7*** 

001/0;p 

42/1±5/4**
 

002/0; p 

21/3±2**
 

004/0; p 

ی ضخبٔت غؾب

 ٔتز( )ٔیّی پبیٝ
9/0±3 

35/0±0/1* 

02/0;p 

35/0±0/4* 

048/0;p 

1/0±1/3** 

009/0;p 

23/0±9/2*
 

049/0; p 

4/0±4/2*
 

05/0; p 

p<05/0ٞبی دأٙٝ  
* ،01/0>p

**  ٚ001/0>p
***  

 

 

ٚ  3ٞبی تدزثی  در ٌزٜٚٞبی اعپزٔبتٛص٘یه  تقذاد عَّٛ

ٚ  (p;022/0داؽت )وبٞؼ  )دیبثتی( ٘غجت ثٝ ؽبٞذ 4

ٌزٜٚ اعپزٔبتٛص٘یه در  ٞبی تقذاد عَّٛدر ٔدٕٛؿ 

داری  ٔقٙی وبٞؼ ٞب عبیز ٌزٜٚ ٘غجت ثٝ 4ٚ  3 تدزثی

  (.1 )تقٛیز( p;022/0)یبفت 

http://barsadic.com/W.aspx?fid=420364
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لِ ًطبى A ،B ،C ،D ،E ،F -1ضكل  لِ اسپزم - Aّستٌد. X40ًوبیی  سبس بب بشرگ ّبی اسپزم دٌّدُ َل سبس ٍ سلَل سزتَلی را در  َل

لِ اسپزم -Bدّد . گزٍُ ضبّد ًطبى هی ّبی سزتَلی را  ّبی سایٌد ٍ سلَل ی بیٌببیٌی ٍ کبّص سلَلسبس، افشایص فضب چزٍکیدُ ضدى َل

لِ E  ٍFدّد.  در گزٍُ دیببتی ًطبى هی لِ -D  ٍCسبس  ّبی اسپزم سبس ٍ کبّص سلَل ّبی اسپزم کبّص قطز َل ّبی  کبّص قطز َل

 دّد. ًطبى هی 2ٍ  1تجزبی ّبی سزتَلی ٍ افشایص چطوگیز فضبی بیٌببیٌی ًسبت بِ دیببتی را در گزٍُ  سبس ٍ کبّص سلَل اسپزم
 

ٚ ٚسٖ  ضٝیٚ لغز ث ضٝیٚ عَٛ ث ضٝیحدٓ ث غٝیٔمب

ی در تدزث یٞب ٌزٜٚ وٙتزَ، ؽبٞذ ٚ ٌزٜٚ ٗیدر ث ضٝیث

٘یش وبٞؼ ٞٛرٖٔٛ  3ارائٝ ؽذٜ اعت. در خذَٚ  2خذَٚ 

ٞبی  ( ٚ ٌزpٜٚ;052/0تغتٛعتزٖٚ در ٌزٜٚ ؽبٞذ )

دیبثتی ٘غجت ثٝ وٙتزَ ٔؾبٞذٜ تدزثی افٓ اس عبِٓ ٚ 

ثیؾتز  4ٚ  3ٞبی تدزثی  ٌزدیذ. ٞزچٝ دٚس دارٚ در ٌزٜٚ

دار در حذ  ؽذ، در ٔیشاٖ تغتٛعتزٖٚ وبٞؼ ٔقٙی

02/0;p  .٘غجت ثٝ ٌزٜٚ ؽبٞذ )دیبثتی( ٔؾبٞذٜ ٌزدیذ

غِٛیٗ ) ( p;001/0ٕٞچٙیٗ در ٌزٜٚ ؽبٞذ در ٔیشاٖ ٘ا

ٞذٜ ٌزدیذ ٚ ٞب ٔؾب داری ٘غجت ثٝ عبیز ٌزٜٚ وبٞؼ ٔقٙی

غِٛیٗ در ٌزٜٚ تغییز ٔقٙی ٞبی  داری در ٔیشاٖ ٞٛرٖٔٛ ٘ا

 تدزثی ٔؾبٞذٜ ٘ؾذ.
 

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

 ٌزٜٚ

 ٔتغیز 
 4تدزثی  3تدزثی  2 تدزثی 1 تدزثی )دیبثتی( ؽبٞذ وٙتزَ

 9/1±02/0 )ٌزْ( ٚسٖ ثیضٝ
048/0±4/1*

 

02/0;p 

03/0±6/1* 

024/0;p 

01/0±5/1* 

052/0;p 

04/0±2/1* 

047/0;p 

03/0±98/0** 

01/0;p 

لغز ثیضٝ )ٔیّی

 ٔتز(
04/0±1/1 

053/0±98/0*
 

048/0;p 

033/0±99/0* 

042/0;p 

02/0±97/0* 

046/0;p 

058/0±8/0* 

044/0;p 

04/0±7/0** 

001/0;p 

عَٛ ثیضٝ )ٔیّی

 ٔتز(
06/0±4/2 

07/0±5/1*
 

012/0;p 

09/0±1/2* 

042/0;p 

04/0±8/1* 

05/0;p 

04/0±2/1* 

047/0;p 

01/0±1** 

05/0;p 

ثیضٝ  حدٓ

 ٔتز ٔىقت()عب٘تی
15/0±2 

08/0±02/1*
 

031/0;p 

1/0±8/1* 

031/0;p 

08/0±4/1* 

032/0;p 

14/0±98/0* 

036/0;p 

09/0±96/0** 

05/0;p 

p<05/0ٞبی دأٙٝ 
* ،01/0>p

**  ٚ001/0>p
***  

 

  ّبی تجزبی ّبی ضبّد ٍ گزٍُ ، تستَستزٍى خَى در بیي گزٍُ ّبی اًسَلیي هقبیسِ هیشاى َّرهَى -3جدٍل 

 ٌزٜٚ

 ٔتغیز
 4تدزثی  3تدزثی  3تدزثی  2تدزثی  )دیبثتی( ؽبٞذ وٙتزَ

)٘بٌ٘ٛزْ/  تغتٛعتزٖٚ

 ِیتز( دعی
59/0±6/4 05/0±50/0***

 
49/0±7/3* 

031/0;p 

40/0±1/3* 

031/0;p 

060/0±32/0** 

02/0;p 

01/0±22/0** 

011/0;p 

 ا٘غِٛیٗ

 ِیتز( ٌزْ/دعی )ٔیّی
41/0±16/5 

073/0±21/0*** 

001/0;p 

41/0±96/4 

1/0;p 

41/0±88/4 

14/0;p 

026/0±19/0 

12/0;p 

06/0±19/0 

11/0;p 
 

p<05/0ٞبی دأٙٝ
* ،01/0>p

** ،001/0>p
***  
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 بحث
 یخٙغ ی٘بتٛا٘ ثٝ یثٝ فُّ ٔختّف بثتیٔزداٖ ٔجتال ثٝ د

فزٚق ٚ  یتٍٙ ،یغیافقبة ٔح یزی. درٌؽٛ٘ذ یدچبر ٔ

ٞب ٔٛعْٛ ثٝ  ري یپٛؽؼ داخّ یاختالَ فّٕىزد ضٜیٚٝ ث

ٔزد  یدر ٘قٛػ ا٘ذاْ تٙبعّ یا وٝ ٘مؼ فٕذٜ ْٛیا٘ذٚتّ

 ٞبٝ یٔشٔٗ وّ ییخٖٛ ٚ ٘برعب یپزفؾبر وٙذ، یٔ فبیا

 یاختالالت خٙغ ذیثٝ ثزٚس ٚ تؾذ یٍٕٞ ،بثتیاس د ی٘بؽ

ثٟجٛد  یثزا یاعتزاتض ٗیاِٚ. (7) ذٙا٘دبٔ یدر ٔزداٖ ٔ

ٚ اعتزاتضی دْٚ،  وٙتزَ لٙذخٖٛ اعت ،یارتجبط خٙغ

ٔقزف دارٚٞبی ٔؤثز در افشایؼ لذرت خٙغی اعت وٝ 

ثغّظ اعتفبدٜ اس تزأبدَٚ ثزای افشایؼ ٔذت راثغٝ 

 .(3) خٙغی ٚ ویفت آٖ اعت

 ثب. اعت یاٚپیٛئیذ درد ضذ دارٚیی خب٘ٛادٜ اس تزأبدَٚ

 خب٘جی، فٛارك فمذاٖ لجیُ اس دارٚ ایٗ ٔشایبی ثٝ تٛخٝ

 اِتٟبة ضذ دارٚٞبی ثٝ ٔزثٛط فٛارك ٚخٛد فذْ

 خزاحی اس لجُ درد ٔذیزیت ثزای وبرثزد غیزاعتزٚئیذی،

 دیٍز ٚ ارتٛپذی افٕبَ در اپیذٚراَ فٛرت ثٝ وبرثزد ٚ

 تٛفیٝ حیٛا٘ی ٞبی ٔذَ ٚ ا٘غبٖ در آٖ ٔقزف ٔٛارد،

ٚ فّت اعتفبدٜ اس ٔذَ حیٛا٘ی ٘یش در ایٗ  تاع ؽذٜ

تحمیك ایٗ اعت وٝ ٕ٘ٛ٘ٝ ٔٛػ فحزایی رت عبختبر 

 . (8، 6)ثذ٘ی ؽجیٝ ا٘غبٖ داؽتٝ اعت 

ٞبی  در ٔغبِقٝ حبضز ثز اعبط ٘تبیح آسٔبیؼ

ٔذت تزأبدَٚ ثٝ   ایٕٛ٘ٛعیتٛؽیٕی، ٔقزف عٛال٘ی

ٞبی  دار آعیت حیٛا٘بت دیبثتی، ٔٛخت افشایؼ ٔقٙی

ٞبی ٔبوزٚعىٛپی ٚ ٔیىزٚعىٛپی  ای افٓ اس ثزرعی ثیضٝ

ٞبی دیبثتی ٚ عبِٓ  ( در ٔمبیغٝ ثب ٔٛػ2ٚ  1)خذَٚ 

 ثذٖٚ ٞیچ تیٕبری ؽذ.

تزأبدَٚ در ثیٗ ٔقتبدیٗ ثزای وبٞؼ درد ٚ خٕبری ٚ 

ؽٛد ٚ ویفیت آٖ  افشایؼ عَٛ راثغٝ خٙغی ٔقزف ٔی

ثیٗ ٔزداٖ عبِٓ ٚ  ی سیزفّٕىزد ٞبی غٓیٔىب٘دِیُ  ثٝ

. اعت ٌٛ٘ٝ دٚ ثٝ تزأبدَٚٔىب٘یغٓ  بثتی رٚاج دارد.دی

( بنیتز ٔؾتمبت) ذئیٛیاٚپ یدارٚٞب ٍزید ٔب٘ٙذ ٙىٝیا اَٚ

 تیخبف اِجتٝ. اعت( μ) ٔٛ یٞب ز٘ذٜیٌ غتیآٌٛ٘

 فیضق بریثغ «ٔٛ» یٞب ز٘ذٜیٌ ثٝ تزأبدَٚ یچغجٙذٌ

 ثٝ ٘غجت تزأبدَُٚ یدعٕت-اٚ ؽذٜ شٜیٔتبثِٛ ٔبدٜ. اعت

 یٞب ز٘ذٜیٌ ثٝ یؾتزیث یچغجٙذٌ تیخبف ٔبدر فٙقز

 خب ثٝ خٛد اس یتز یلٛ یٔخذر تیخبف ٚ دارد ٔٛ

 در درد ٗیتغى تیخبف ُیدِ ٗیٕٞ ثٝ. ٌذارد یٔ

 .(9) اعت ٗیرفٛٔ اس تز فیضق ثزاثز 10 حذٚد تزأبدَٚ

 ٚ ٗی٘ٛرآدر٘بِ ثبسخذة اس یزیخٌّٛ ثبفث دْٚ ّٚٞٝ رد

 ٙبپظیع در را ٔبدٜ دٚ ٗیا غّؾت ٚ ؽٛد یٔ ٗیعزٚتٛ٘

 ٔب٘ٙذ تیخبف ی٘ٛف دبدیا ثبفث أز ٗیا .ثزد یٔ ثبال

 ٚ ؽٛد یٔ یبریٞٛؽ ٗیٕٞچٙ ٚ یضذافغزدٌ یدارٚٞب

 وٙذ، یٔ تز فقبَ را وٙٙذٜ ٔقزف فزد ٗیرفٛٔ ثزفىظ

 ٔب٘ٙذ یفیضق حبالت وٙٙذٌبٖ ٔقزف اس یثزخ در یحت

 احتٕبَ ؽذٜ، ٔؾبٞذٜ ٌزداٖ اوغتبسی ثیزات رٚاٖأت

 100 خٛردٖ ثب. یبثذ یٔ وبٞؼ شی٘ یفضال٘ یٌزفتٍ

 ثٝ عبفت 2 در دارٚ یخٛ٘ عغح ،تزأبدَٚ ٌزْ یّیٔ

 خٖٛ ٗیپزٚتئ ثٝ تزأبدَٚ %20 حذٚد. رعذ یٔ حذاوثز

 ٚ بفتٝی٘ زییتغ فٛرتٝ ث تزأبدَٚ %20. ؽٛد یٔ ثغتٝ

 اس وجذ در ؽذٜ ؽىغتٝ یٞب تیٔتبثِٛ فٛرتٝ ث آٖ 60%

. ثبؽذ یٔ عبفت 4-6 دارٚ فٕز ٕٝی٘. ؽٛد یٔ دفـ ادرار راٜ

 ٔذت ثٝ ٔقٕٛالً درد ٗیتغى یثزا تزأبدَٚ ٔقزف ٔٛارد

 8 ٞز ٌزْ یّیٔ 50-100 ٔمذار ثٝ ٚ رٚس 5 اس وٕتز

 (.9) ؽٛد یٔ شیتدٛ عبفت

ٞبی آساد ٚ اعتزط  وّی، دیبثت ثب ایدبد رادیىبَ عٛر  ثٝ

ٞب ٚ  اوغیذاتیٛ ٔٙدز ثٝ اوغیذاعیٖٛ ِیپیذٞب، پزٚتئیٗ

DNA ٞب ای را در ثیضٝ بً آعیت ٌغتزدٜؽذٜ، ٔتقبلج 

دیبثت ؽیزیٗ تغییزات ثبفتی . (11، 10) وٙذ ایدبد ٔی

آتزٚفی  ای را اس عزیك ایدبد ٔزي عِّٛی آپٛپتٛسی، ثیضٝ

وبٞؼ  ٞبی عٕیٙیفزٚط، وبٞؼ لغز تٛثَٛ ٚ تٛثَٛ

ٕ٘ٛدٜ اعت ٞبی عِّٛی اعپزٔبتٛص٘یه ایدبد  ٔدٕٛفٝ

ٚ وبٞؼ  عبسْ ٞبی اعپز ِِٛٝتزٚفی (، ِذا ا13، 12)

ٛرفِٛٛصیه اختالَ در ، ٘ؾب٘ٝ ٔٞبی اعپزٔبتٛص٘یه عَّٛ

ؽٛ٘ذ وٝ ٞذف اس ایٗ تحمیك  ٔحغٛة ٔیاعپزٔبتٛص٘ش 

دِیُ اعتفبدٜ رایح ثیٗ ٔزداٖ  ثزرعی اثز تزأبدَٚ ثٝ

 (.15، 14) عبِٓ ٚ دیبثتی ثز ثبفت ثیضٝ ثٛد

تٛا٘ٙذ  یٔ ٞبی ٘بؽی اس دیبثت ثٝ ا٘ذاْ خٙغی آعیت

ٔثبَ  یرا ٔختُ وٙٙذ؛ ثزا یبثتید ٕبراٖیث یعالٔت خٙغ

 زیرا درٌ یغیافقبة ٔح غتٓیع ،یفبرضٝ ٘ٛرٚپبت

٘قٛػ فزد را وبٞؼ  ییتٛا٘ب كیعز ٗیوٙذ ٚ اس ا یٔ

در  یخٙغ ُیٔ بیوبٞؼ لذرت  ثثبف ٗیدٞذ. ٕٞچٙ یٔ

ثٝ آِت  یرعب٘ ثب وبٞؼ خٖٛٚ  ؽٛد یٔ یبثتید س٘بٖ

بٞؼ لذرت ٚ و ٔزداٖثبفث اختالَ ٘قٛػ در  ی،خٙغ
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حبفُ اس  یختالالت ٞٛرٔٛ٘اؽٛد.  یٔ س٘بٖدر  یخٙغ

. ثبثت ؽذٜ اعت ٌذار٘ذ زیثأت یثز لذرت خٙغ ٘یش بثتید

 یخٙغ یٞب ثبفث وبٞؼ عغح ٞٛرٖٔٛ بثتید یٕبریث

 .ؽٛد یٔ س٘بٖٚ  اٖدر ٔزد

ا٘ذ عغح تغتٛعتزٖٚ  ٘ؾبٖ دادٜ بیٔغبِقبت در د٘ ؾتزیث

تز اس ٔزداٖ ٗ ییپب یدار یعٛر ٔقٙ ثٝ یبثتید یدر ٔزدٞب

 (.7) اعت یبثتیزدیغ

 یبثتید یٞب ثٝ ٔٛػتزأبدَٚ  شیتدٛدر ٔغبِقٝ حبضز 

دار ٞٛرٖٔٛ  یٔقٙ زییرٚس ثبفث تغ 35ٔذت  ؽذٜ ثٝ

٘ؾذ ٚ فّت  ٞبی عبِٓ ٚ دیبثتی ٔٛػ در ثذٖ ٗیا٘غِٛ

 وبٞؼ ٔیشاٖ ا٘غِٛیٗ خٖٛ، ٕٞبٖ ثیٕبری دیبثت ثٛد

 (.3)خذَٚ 

 خٖٛ در ٗیا٘غِٛ شاٖیر ٔد یدار یوبٞؼ ٔقٙ ٗیٕٞچٙ

٘غجت ثٝ  یبثتیدر ٌزٜٚ داعتزپتٛسٚتٛعیٗ  كیاثز تشر

 ٗیدر ٔمذار ا٘غِٛ یدار یٔقٙ زییٚ تغ ؽذؽبٞذ ٔؾبٞذٜ 

 .(3)خذَٚ  ذیٔؾبٞذٜ ٍ٘زد تزأبدَٚ +یبثتیدر ٌزٜٚ د

 یبثتیدر ٌزٜٚ د تیاعپزٔبتٛع شاٖیٔدر ٔغبِقٝ حبضز 

تزأبدَٚ +یتبثیٌزٜٚ د ( ٚ درB زی)تقٛوزد  ذایوبٞؼ پ

ٔؾبٞذٜ ؽذ  در اعپزٔبتٛعیتدار  یوبٞؼ ٔقٙ شی٘

ثبؽذ وٝ  دِیُ ٗیتٛا٘ذ ثٝ ا ی( وٝ C  ٚDٔ زی)تقٛ

 یٞب وبٞؼ ٞٛرٖٔٛ تغتٛعتزٖٚ در وبٞؼ عَّٛ

 .ثز ثٛدٜ اعتؤٔ یدر ٌزٜٚ درٔب٘ تیاعپزٔبتٛع

٘غجت  یبثتیدر ٌزٜٚ د ذیاعپزٔبت شاٖیٔدر ٔغبِقٝ حبضز 

( 1خذَٚ )وزد  ذایپ یدار یوبٞؼ ٔقٙوٙتزَ ثٝ ٌزٜٚ 

 ،ثبؽذ وٝ ثقذ اس دٚراٖ ثّٛك ُیدِ ٗیتٛا٘ذ ثٝ ا یوٝ ٔ

 هی ؽٛ٘ذ. ٞز یٕ٘ یٕیتمغ ٌٛ٘ٝ چیٞ یعزتِٛ یٞب عَّٛ

ثٛدٜ ٚ  ٍزیعَّٛ د 5اس  ؾتزیٞب در تٕبط ثب ث عَّٛ ٗیاس ا

 یعَّٛ خٙغ 47ثب  جبًیدر ٔزحّٝ اس اعپزٔبتٛص٘ش تمز

 یغیٚ ٔح یعٕتٛپالیخبرج ع یٞب ٙذآیٔزتجغٙذ. فز

ؽٛد  یثبفث ٔ یخٙغ یٞب در عَّٛ یعزتِٛ یٞب عَّٛ

وٙذ.  ذایٞب حبِت ٔختّظ پ عَّٛ یپالعٕب یوٝ غؾب

اعپزٔبتٛص٘ش دچبر  ٗیدر ح یعزتِٛ یٞب عَّٛ ٗیٕٞچٙ

 ؛ؽٛ٘ذ یخٛد ٔ یزدر ٞغتٝ ٚ ؽىُ ؽبٞ یٔٙؾٕ زاتییتغ

ٔٛخٛد،  ىٛصٖیٌّ ذٚیپیوٝ ا٘ذاسٜ آٟ٘ب، غّؾت ِ یعٛر ثٝ

ٞب ٚ  عَّٛ ٗیا یٕیآ٘ش یٞب، ٔحتٛا یوٙذرتٛیفُٕ ٔ

وٙذ  یٔ زییٔزثٛط ثٝ آٟ٘ب تغ یتٛپالعٕیع یٞب اعتغبِٝ

 یعزتِٛ یٞب ثٛدٖ عَّٛ زیفّت درٌ ثٝ زات،ییتغ ٗیا (.9)

ٚخٛد  ثٝ یخٙغ یٞب تحٛالت در عَّٛ دبدیدر پزداسػ ٚ ا

پبعخ  ییتٛا٘ب ی،عزتِٛ یٞب وٝ در عَّٛ یعٛر ثٝ ؛ٙذیآ یٔ

. بثذی یٔ ؼیافشا یخٙغ یٞب َّٛع یبٔذٞبیثٝ پ

 یاس غؾب یعزتِٛ یٞب عَّٛ یتٛپالعٕیع یٞب اعتغبِٝ

ٌغتزدٜ  یِٔٛذ ٔٙ یٞب ِِٛٝ یتب لغٕت ٔدزا ٝیپب

ٚ ٔزاحُ ٔختّف ٔزثٛط  اؽىبَ ز،یٔغ ٗیؽٛد وٝ در ا یٔ

 ٙىٝیثٝ تٙبعت ا (.10) ٚخٛد دار٘ذ یٙغخ یٞب ثٝ عَّٛ

بت ٔغتحىٓ ارتجبع ٙذ،یآ یٚخٛد ٔ ٞب ثٝ تیاعپزٔبتٛع

ٚ  ٙذیآ یٚخٛد ٔ ثٝ یعزتِٛ یٞب عَّٛ ٗیث یذیخذ

 ٍزیىذیآٟ٘ب اس  یدر لغٕت خّٛ یارتجبعبت ٔغتحىٓ لجّ

ثٝ  ٝیٞب اس ثخؼ پب تیاعپزٔبتٛع تیتزتٗ یثذ ؛ؽٛ٘ذ یثبس ٔ

در  ٙىٝیثذٖٚ ا ،بثٙذی یا٘تمبَ ٔ یثخؼ خٙت ٔدزا

. ذیٚخٛد آ اختالَ ثٝ یا ضٝیث -یعذخٛ٘ تیتٕبٔ

فُٕ  یفبف هیفٛرت  ثٝ یعزتِٛ یٞب َّٛع تٛپالعٓیع

 ٗیدٞذ. ا یٔٛاد اخبسٜ فجٛر ٔ ثزخیوٙذ ٚ فمظ ثٝ  یٔ

 ذیاعپزٔبتٛص٘ش ٔف یٞغتٙذ وٝ ثزا ییٔٛاد احتٕبالً آٟ٘ب

 (.10) ثبؽٙذ یٔ

در حدٓ، عَٛ، لغز  یدار یوبٞؼ ٔقٙ ٔغبِقٝ حبضزدر 

٘غجت ثٝ ؽبٞذ ٔؾبٞذٜ ؽذ  یبثتیدر ٌزٜٚ د ضٝیٚ ٚسٖ ث

دار ٚسٖ  یثبفث وبٞؼ ٔقٙ تزأبدَٚ رٚسٜ 35ٚ ٔقزف 

ٞبی  در تٕبْ ٌزٜٚ ضٝیثذٖ، حدٓ، عَٛ، لغز ٚ ٚسٖ ث

دِیُ وبٞؼ ٞٛرٖٔٛ  تدزثی ٘غجت ثٝ وٙتزَ ؽذ وٝ ثٝ

 (.2)خذَٚ  (11ثبؽذ ) تغتٛعتزٖٚ ٔی

اثزات عٛء ثز  تزأبدَٚف زحبضز ٔق ٔغبِقٝتٛخٝ ثٝ  ثب

 یبثتیی عبِٓ ٚ ٞٓ دٞب در ٔٛػٞٓ ٘ز  یدعتٍبٜ تٙبعّ

در  ءغؾب ذْیذیپٞب ٚ ا ضٝیاثزات ثب وبٞؼ ٚسٖ ث ٗیدارد. ا

تغتٛعتزٖٚ عزْ  شاٖیٚ وبٞؼ ٔ ٞبی عٕیٙی فزٚط ِِٛٝ

 .ذیٔؾخـ ٌزد

 قبتیٔٛخت ثزٚس ضب تزأبدَٚٔقزف  ٗیٕٞچٙ

 یٞب ِِٛٝ ٖٛیٕٞب٘ٙذ دص٘زاع ضٝیدر ث هیغتٛپبتِٛٛصیٞ

 ؽٛد وٝ فٕذتبً یٔ بیسا یٞب عبس ٚ وبٞؼ عَّٛ یٔٙ

ٔغبِقٝ در  .ثبؽذ یّت وبٞؼ ٞٛرٖٔٛ تغتٛعتزٖٚ ٔف ثٝ

ٞب  رٚس ثٝ ٔٛػ 35اس دارٚ ثب رٚػ ٌبٚاص ثٝ ٔذت  حبضز

 ،زتزید یغتیفزاٞٓ س ُیدِٝ وٝ در رٚػ ٌبٚاص ث دادٜ ؽذ

ثبؽذ ٚ ٘غجت ثٝ رٚػ  یرٚس ٔ 35سٔبٖ  ٗیتز ٔٙبعت

در ثذٖ ٔذت  یدرٖٚ ففبل بی یخّذزیس كیتشر

 .اردٌذ یاثز خٛد را ٔ یتز یعٛال٘
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 غٝیثٝ فذْ ٔمب تٛاٖ یٔ ٔغبِقٝ حبضزاس ٘مبط ضقف 

٘مبط لٛت اس ٞب اؽبرٜ وزد.  ذیآِىّٛئ ٍزیثب دتزأبدَٚ 

ٔٙبعت ٚ رٚػ ٌبٚاص  یتقذاد خبٔقٝ آٔبر ٔغبِقٝ حبضز

چزاوٝ در رٚػ ٌبٚاص دارٚٞب ثب  ثٛد؛پزداخت دارٚ  یثزا

وٙٙذ ٚ رٚػ  یاثز ٔ ٕبَٔٙبعت در ثذٖ اف یفبفّٝ سٔب٘

 ثبؽذ. یٔ ٔزداٖ ٗیدر ث یتز حیَ ٚ رأتذاٚ
 

 گیزی  ًتیجِ
 شاٖیدر ٔ یدار یٔقٙ افشایؼعجت  تزأبدَٚٔقزف 

در ٌزٜٚ اعتزپتٛسٚتٛعیٗ  كیاثز تشر خٖٛ در ٗیا٘غِٛ

تزأبدَٚ  شیتدٛ ٕٞچٙیٗ٘غجت ثٝ ؽبٞذ ٘ؾذ.  یبثتید

 زییرٚس ثبفث تغ 35 ٔذت ؽذٜ ثٝ یبثتید یٞب ثٝ ٔٛػ

ٍ٘زدیذ ٚ عجت در ثذٖ  ٗیدار ٞٛرٖٔٛ ا٘غِٛ یٔقٙ

عبس ؽذ، ِذا  ٞبی اعپزْ وبٞؼ ٚ تخزیت ردٜ عَّٛ

اعتفبدٜ در افشایؼ عَٛ راثغٝ  لقذٔقزف تزأبدَٚ ثٝ 

ثب تٛخٝ ثٝ ٘تبیح ایٗ پضٚٞؼ  ٚ ویفیت راثغٝ خٙغی،

ثٝ دِیُ  ثزای ثیٕبراٖ دیبثتی وٝ لقذ فزس٘ذآٚری دار٘ذ

، ٞبی ثبفتی ثیضٝ وبٞؼ ٞٛرٖٔٛ تغتٛعتزٖٚ ٚ آعیت

 .ٌزدد تٛفیٝ ٕ٘ی
  

 داًی تطكز ٍ قدر
ٚعیّٝ اس تٕبْ افزادی وٝ در ایٗ پزٚصٜ ٔب را اس  ثذیٗ

 .ؽٛد دا٘ؼ خٛد ثٟزٔٙذ وزد٘ذ، تؾىز ٚ لذردا٘ی ٔی
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