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جْت تطخيص ضايعات  افسار ماهپيَتري( )ًرم گيري ارزياتي مارآيي سيستن مول تصوين طراحي ٍ

 دّاى   رم حفرُتافت ً

 
 

 
 :  خالصه
وٌذ وِ تسَاًذ وٌسدزل ٍ زدذاتيز    زؾخيص صحيح ٍ تِ هَلغ ضايؼاذ تافر ًزم حفزُ دّاى ايي اهىاى را تزاي دًذاًدشؽه فزاّن هي: و هدف سابقه

 درهاًي هٌاعة را تزاي تيوار تِ ػول آٍردُ ٍ اس عيزضايؼِ تِ عَي هزاحل خيؾزفسِ زز هواًؼر ًوايذ . 
گيزي تا زَاًايي خزداسػ حدن ٍعيؼي اس اعالػاذ تِ صَرذ  ايي زحميك ، عزاحي ٍ ارسياتي وارآيي يه عيغسن ًزم افشاري ووه زصويناس  :ّذف

 تاؽذ.  خَيا ٍ هذاٍم خْر زؾخيص ضايؼاذ تافر ًزم حفزُ دّاى ٍ ارائِ عزح درهاى هٌاعة هي
ّداي زؾخيصدي عزاحدي ؽدذُ ٍ عددظ ايدي        ط هٌداتغ هؼسثدز هَخدَد الگدَريسن    اتسذا در يه هغالؼِ زَصيفي اوسؾافي تدز اعدا   :ها  مواد و روش

ًوًَِ اس ضايؼاذ هَخدَد در تخدؼ    61افشاري گزديذ. در هزحلِ هغالؼِ زدزتي تزاي ارسياتي عيغسن عزاحي ؽذُ ،  ّا ٍارد عيغسن ًزم الگَريسن
 اىدًذاًدشؽدى   ًفدز  30، هسخصص تيواريْاي دّداى  ًفز 3 ز ؽاهلگ تيواريْاي دّاى را ّوزاُ تا اعالػاذ زؾخيصي السم اًسخاب ٍ تِ عِ هؾاّذُ

افدشار تدزاي    افشار ٍ تار ديگز تا اعسفادُ اس ًدزم  عال آخز دًذاًدشؽىي ًؾاى دادين وِ آًْا يىثار تذٍى اعسفادُ اس ًزم اىداًؾدَي ًفز 30ػوَهي ٍ
 ّاي اًسخاتي ، زؾخيص ارائِ دٌّذ .  ّز وذام اس ًوًَِ

افشاري عزاحي ؽذُ خْر زؾخيص ضايؼاذ حفدزُ دّداى    ّاي زؾخيصي ٍ عيغسن ًزم يي يافسِ ايي زحميك ، دعسياتي تِ الگَريسنهْوسز ها : يافته
ًوًَِ( ٍ تا اعسفادُ اس 61افشار ) اٍل تذٍى اعسفادُ اس ًزمگزاى  ّاي صحيح زؾخيص دادُ ؽذُ زَعظ هؾاّذُ تاؽذ . ػالٍُ تز ايي ، زؼذاد ًوًَِ هي
ًوًَِ( ٍ تا اعدسفادُ اس   20افشار )  دٍم تذٍى اعسفادُ اس ًزم اىگز ّاي صحيح زؾخيص دادُ ؽذُ زَعظ هؾاّذُ وًَِ( ، زؼذاد ًو61ًًَِافشار ) ًزم
ًوًَدِ( ٍ تدا اعدسفادُ اس     36افدشار )  عَم تذٍى اعسفادُ اس ًدزم  اىگز ّاي صحيح زؾخيص دادُ ؽذُ زَعظ هؾاّذُ ًوًَِ( ٍ زؼذاد ًوًَِ 43آى ) 
 ًوًَِ( تَد .  50، )افشار  ًزم

افشاري عزاحي ؽذُ خْر زؾخيص ضايؼاذ تافر ًزم حفزُ دّاى ٍ ارائدِ عدزح درهداى هٌاعدة تدزاي ايدي        اعسفادُ اس عيغسن ًزم گيري : نتيجه
ي ّدز ودذام اس   تاؽذ.ّوچٌيي همايغِ دٍرٍػ زؾخيصي تذٍى اعسفادُ اس ًزم افشار ٍ تا اعسفادُ اس ًزم افدشار تدزا   ضايؼاذ لاتل اػسواد ٍ هفيذ هي

ّداي   وٌٌذ، خاعد   افشاري اعسفادُ هي گزّا تزاي زؾخيص ضايؼاذ اس عيغسن ًزم دّذ وِ در هَاردي وِ ّز وذام اس هؾاّذُ گزّا ًؾاى هي هؾاّذُ
دٌّذ وِ ايي  هي دٌّذ ، ارائِ افشار ٍ زٌْا تا اعالػاذ تاليٌي خَد ضايؼاذ را زؾخيص هي صحيح تيؾسزي ًغثر تِ هَاردي وِ تذٍى اعسفادُ اس ًزم

 تاؽذ.  افشاري در زؾخيص ضايؼاذ دّاًي هي خَد تياًگز وارتزدي تَدى ايي عيغسن ًزم
 گيزي .  زصوين ضايؼاذ تافر ًزم حفزُ دّاى ، عيغسن ووه ها : كليد واژه

 
 : هقذهِ

تـخيق تِ هَقغ ضايؼات دّاى ايني اهکناى سا تنشاي    
ذاتيش دسهناًی  كٌذ كنِ تتَاًنذ كٌتنشل ٍ تن     دًذاًپضؿک فشاّن هی

هٌاػة سا تشاي تيواس تِ ػول آٍسدُ ٍ اص ػيش ضنايؼِ تنِ ػنَي    
تنش خَاّنذ    تش كِ پيؾ آگْی سا دس آيٌذُ ضنؼي   هشاحل پيـشفتِ

 كشد ، هواًؼت ًوايذ . 
اص ػَي ديگنش ، تـنخيق كنحيا ضنايؼات ًينض داساي اّوينت       

ّناي   تَاًذ آػنية  تاؿذ ٍ ّشگًَِ ًاسػايی دس آى هی تؼياسي هی
اپزيشي سا تِ دًثال داؿتِ تاؿذ . تـخيق كحيا هَخنة  خثشاى ً
ّاي ًاهٌاػة ٍ غيشضشٍسي اختٌناب ؿنَد،    ؿَد كِ اص دسهاى هی

ّاي ػٌگيي تِ  دسهاى ًاهٌاػة يک ضايؼِ ػالٍُ تش تحويل ّضيٌِ
تيواس ، دس تشخی هَاسد تاػث پيـشفت تيواسي اٍليِ ٍ آػية تنِ  

ٍخنَد داسًنذ كنِ    گشدد . ػَاهنل گًَناگًَی    ّاي ديگش هی اًذام
تَاًٌذ دس كاس تـنخيق ضنايؼات اخنتالل ٍ ًاسػنايی ايدناد       هی

كٌٌذ. يکی اص ػَاهل ، تؼذد تيواسيْايی اػت كِ داساي ضنايؼاتی  
تاؿٌذ ٍ دًذاًپضؿک ّش چٌذ هوکي اػت اص ايي  دس حفشُ دّاى هی

تيواسيْا آگاّی كنافی داؿنتِ تاؿنذ اهنا تؼنذد تيواسيْنا هَخنة        
م هَاخِ ؿذى تا يک ضايؼِ خناف تشخنی   ؿَد كِ اٍ تِ ٌّگا هی

 اص ايي تيواسيْا سا فشاهَؽ كٌذ . 
ػنالٍُ تننش اينني ، اطالػنات دًذاًپضؿننکی سٍص تننِ سٍص دس حننال   
گؼتشؽ ٍ تَػؼِ ّؼتٌذ ٍ دًذاًپضؿکی كنِ اص اطالػنات خذينذ    
سٍص آگاّی كافی ًذاؿتِ تاؿذ دس تـخيق ضايؼات دچاس هـکل 

لی دًذاًپضؿنک تنِ ػلنت    ؿَد . تٌاتشايي ػنذم اطنالع احتونا    هی
تَاًننذ تاػننث  آگنناّی ًذاؿننتي تننِ اطالػننات خذيننذ ًيننض هننی  

ّايی دس تـخيق ضايؼات گنشدد . اص طنشف ديگنش كناس      ًاسػايی
هذاٍم دًذاًپضؿکی دس طَل سٍص رّي دًذاًپضؿنک سا كنِ تاينذ    
حدن ٍػيؼی اص اطالػات سا پنشداصؽ ٍ دس ّنش لحظنِ تلنويوی     

ػاصد. ػاهنل ديگنشي كنِ     هیقاطغ اتخار ًوايذ ، خؼتِ ٍ فشػَدُ 
كٌنذ ، تـناتِ ًوناي تناليٌی      كاس تـخيق ضايؼات سا هـکل هی
 تاؿذ.  ضايؼات گًَاگَى تِ يکذيگش هی
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اص آًدا كِ تـخيق تِ هَقغ ٍ كحيا ضايؼات كِ خنَد ، طنشح   
تَاًننذ خلننَي تؼننياسي اص  گضيٌننذ، هننی دسهنناى خاكننی سا تشهننی

   ِ هـنکالت   هـکالت ٍ گؼتشؽ تيواسي سا تگيشد ٍ تنا تَخنِ تن
ػٌَاى ؿذُ دس تـخيق ضايؼات ، اػتفادُ اص يک ػيؼتن كونک  

گيشي تا تَاًنايی پنشداصؽ حدنن ٍػنيؼی اص اطالػنات ٍ       تلوين
ّاي هٌطقی تا ػنشػت تؼنياس تناز زصم ٍ ضنشٍسي      گيشي تلوين
 تاؿذ.  هی

دس حال حاضش دس صهيٌِ كاستشد ايي ػيؼنتن دس صهيٌنِ تـنخيق    
ي ٍخَد داسد ٍ دس ٍاقغ اهکناى  تيواسيْاي دّاى هطالؼات هحذٍد

اػتفادُ اص ايي ػيؼتن دس صهيٌِ تـنخيق ضنايؼات دّناى ٍخنَد     
گيشي تْينِ   افضاس كوک تلوين يک ًشم تلوين گشفتينًذاسد ، لزا 

 ٍ هيضاى كاسآيی آى اسصياتی ؿَد .  
تنَاى تنِ    هنی  ػيؼتندس ًْايت اص ديگش هضاياي تِ كاسگيشي ايي 

ّاي  ػات ، تَاًايی اًدام پشػؾپَيايی ٍ تذاٍم دس پشداصؽ اطال
خْت داس ٍ ػيؼنتواتيک دس خْنت سػنيذى تنِ ّنذف، دس ًظنش       

گينشي ٍ ًْايتناد دػنتياتی خيلنی      گشفتي خضئيات دس ٌّگام تلوين
 ػشيغ تِ پاػخ دقيق ٍ هٌاػة سا ًام تشد . 

Hymm  ػيؼتوی كناهپيَتشي خْنت كونک تنِ     1996دس ػال
ٍ  ػنوپتَم  19تـخيق ٍضؼيت پالپ دًنذاى طشاحنی ًوَدًنذٍ    

پاػخ هشتَط تِ آى سا هَسد اسصياتی قنشاس دادًنذ .ايني سٍؽ دس    
. دس ػنال   (1)% هَاسد تا تـخيق افشاد هتخلق يکؼاى تنَد  87

1991 Wagner    تشًاهننِ ًننشم افننضاسي تننِ هٌظننَس تـننخيق
اٍسطاًؼْاي دًذاًپضؿکی تْيِ كنشد. ايني تشًاهنِ تنا اػنتفادُ اص      

ي اكلی تيواساى سا دسيافنت  ّا ػيؼتن الگَسيتن ، ػالئن ٍ ؿکايت
فنشم تـخيلنی خنَد     35ًوَد ٍ تشاػناع آًْنا تنِ يکنی اص      هی
ّاي تشٍهاتيک هثل  سػيذ . الگَّاي تـخيلی ؿاهل ٍضؼيت هی

تشٍهاي اكلَطى ، تاخْاي ؿکؼتِ ،حؼاػيت ػاج ٍ آتؼِ اپيکال 
ٍ ضايؼات تافت ًشم هثل ضايؼات ّشپتيک تَدًذ . تشاػاع ايني  

تياى ًوَد كِ تِ يک الگنَي   1991ػال دس  Wagnerتحقيق ، 
% دس تـنخيق كنحيا اٍسطاًؼنْاي دًذاًپضؿنکی تنا      88هَفق 

 . (2)اػتفادُ اص تشًاهِ ًشم افضاسي دػت يافتِ اػت 
Weed       ّوکاساًؾ تشًاهِ ًنشم افنضاسي تنِ هٌظنَس تـنخيق ٍ
ّاي دًذاًپضؿکی تْيِ كشد . ايي تشًاهنِ تنا اػنتفادُ اص     اٍسطاًغ

ػالئن ٍ ؿکايتْاي اكلی تيوناساى سا دسيافنت   ػيؼتن الگَسيتن ، 
فنشم تـخيلنی خنَد     35كشد ٍ تشاػناع آًْنا تنِ يکنی اص      هی
ّاي تشٍهاتيک هثل  سػيذ . الگَّاي تـخيلی ؿاهل ٍضؼيت هی

تشٍهاي اكلَطى ، تاخْاي ؿکؼتِ ، حؼاػيت ػاج ٍ آتؼِ اپيکال 
 .(3)تَدًذ   ٍ ضايؼات تافت ًشم هثل ضايؼات ّشپتيک

 Monteith،  يننک ػيؼننتن كوننک تـخيلننی تننشاي تـننخيق
افتشاقی هـکالت پالپ دًذاى طشاحی ًونَد كنِ هينضاى كناسايی     

 .  (4)% تَد 87ػيؼتن دس هقايؼِ تا تـخيق دًذاًپضؿکاى 
 Duncon  ِّوکاساًؾ يک ػيؼتن ًشم افضاسي تْيِ كشدًذ ك ٍ

ّناي تنيي دًنذاًی سا تـنخيق      تَاًؼتٌذ پَػيذگی تَػط آى هی
ِ ، ايي تشًاهِ قادس تَد كِ طشح دسهاى هٌاػنة تنا   دٌّذ . دس اداه

آى پَػيذگی سا اسائِ دّنذ . ايني ػيؼنتن تنا تـنخيق ٍ طنشح       
ّاي يک گشٍُ اص هتخلليي هدشب هقايؼنِ ؿنذ . ًتيدنِ     دسهاى

ايي تحقيق ًـاى داد كِ اص يک هـاّذُ كٌٌذُ تِ هـناّذُ كٌٌنذُ   
يق ديگش ، دس تؼذاد ػطَح پَػيذُ تيي دًذاًی ًؼنثت تنِ تـنخ   

 . ( 5)ًشم افضاسي اختالف صيادي ٍخَد داسد 
ػيذيي ،ػيؼتن كوک تـخيلنی  ٍ ،دٍلتـاّی  1380دس ػال     

سا تنا تَاًنايی    ( Decision support system)آهَصؿنی  
پشداصؽ حدن اطالػات سا طشاحی ًوَدًذ . هشحلِ اسصيناتی ايني   

تيواس هشاخؼِ كٌٌنذُ تنِ تخنؾ     60ػيؼتن تذيي كَست تَد كِ 
ًتيکغ تَػط ّش ينک اص اػناتيذ تخنؾ طثنق هؼياسّناي      پشيَد

هَخَد دس كتاتْاي هشخغ تشاي ّنش هنَسد تـنخيق پشيَدًتنالی     
ثثت  Gold standardگشفت كِ دس پشًٍذُ تِ ػٌَاى  اًدام هی

 ّناي ساياًنِ اي تنا    دس ًْاينت تنا هقايؼنِ تـنخيق    گشديذ .  هی
Decision support system كاسايی ػيؼتن هحاػثِ   هيضاى

% هَاسد ايي تشًاهنِ ًنشم افنضاسي پاػنخی     100گشديذ كِ دس  هی
 .  (6)ًوَد  اسائِ هی Decision support systemهـاتِ 
 

 : ّا  هَاد ٍ سٍؽ
ايي تحقيق دس ػِ هشحلِ اًدام ؿنذُ اػنت . هشحلنِ اٍل تْينِ ٍ     

ّناي   ّا اػت ، هشحلِ دٍم ٍاسد ػاختي الگَسيتن طشاحی الگَسيتن
ضاسي تَد كنِ خْنت تْينِ ٍ طشاحنی     تـخيلی تِ ػيؼتن ًشم اف

ّا اص كتة هشخغ اػتفادُ ًوَدين . دس هشحلِ ػَم هينضاى   الگَسيتن
كنناسايی ٍ كنناستشدي تننَدى ػيؼننتن ًننشم افننضاسي اسصينناتی               

ّا ٍ ضايؼات اًتخاب  گشديذ . خاهؼِ هَسد تشسػی ؿاهل ًوًَِ هی
احی ؿذُ اص آسؿيَ تخؾ تيواسيْاي دّاى داًـکذُ تَد . تشاي طش

حفنشُ   ًنشم الگَسيتوْاي تـخيلی ، اتتذا ليؼنت تونام ضنايؼات    
قشهنننض،  ،ػنننفيذ ،ٍصيکَلَتَلنننَص دّننناى ؿننناهل ضنننايؼات  

ّا ، ضايؼات هشتَط تِ غذد تضاقی ، غنذد   ّا ، تَسم پيگواًتاػيَى
ّنناي  اص هٌنناتغ هؼتثننش هَخننَد تننِ ّوننشاُ ٍيظگننی لٌفنناٍي ٍ ... 

. تـخيلی تْيِ ؿذ ی ٍ ػايش اطالػاتساديَگشافی ، ًواّاي تاليٌ
اص آًدننا كننِ ٍاسد كننشدى هننَاسد تيواسيْننايی ًننادس تننِ تشًاهننِ  
الگَسيتوی ، آى سا پيچيذُ تش ٍ كاس تـخيق ضايؼِ سا تغشًح تنش  

ػاخت اص ايي سٍ تيواسيْاي ًادس ٍ دٍس اص رّي سا حزف كشدُ  هی
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ٍ ٍاسد الگَسيتوْاي تـخيلنی ًٌونَدين . ػنپغ تنا تَخنِ تنِ       
ص ضايؼات هختل  ، پشػؾ ّايی كِ تتَاًنذ  ّاي ياد ؿذُ ا ٍيظگی

ها سا تِ تـخيق قطؼی ّذايت كٌذ ، تْيِ كشدين . اگش چِ پاػنخ  
تِ ايي پشػـْا دس هَسد ضايؼات گًَاگَى كاهالد آؿکاس تَد اهنا  
آًچِ كِ دس تـخيق ضايؼات اّويت داؿنت ، تنَالی ٍ تشتينة    
ِ هٌاػة پشػـْا تَد . پشػـْا تايذ تِ گًَِ اي هشتة ؿنًَذ كن  
پاػخ تِ آًْا تتَاًذ گام تِ گام ها سا تنِ ػنَي تـنخيق قطؼنی     
ّذايت كٌذ . پغ اص اطويٌاى اص ػاختاس الگَسيتوْاي طشاحی ؿذُ 
تشاػاع هٌاتغ ياد ؿذُ ٍ تأييذ آًْا تَػط هتخلنق تيواسيْناي   
 ) دّاى، ًشم افضاس آى تحت ػٌَاى ػيؼتن كونک تلنوين گينشي   

Decision support system ) خْنت اسصيناتی    ًَؿتِ ؿذ .
هيضاى كاسايی ٍ كاستشدي تَدى ػيتن ًشم افضاسي طشاحی ؿنذُ دس  

هَخنَد دس   تافنت ًنشم  ًوًَِ اص ضايؼات  61تـخيق ضايؼات ، 
تخؾ تيواسيْاي دّاى ٍ تِ ّوشاُ ؿشح حال تيواس ٍ ًواي تناليٌی  
ٍ ػايش اطالػات تـخيلی هَسد ًياص كنِ تـنخيق قطؼنی ايني     

ٍ تائيذ آصهايـگاُ آػية  تافت ًشمِ ضايؼات تا تيَپؼی اص ضايؼ
ؿٌاػی اًدام ؿذُ تَد سا تْيِ كشدين . تنشاي اسصيناتی كناسايی ٍ    

هـاّذُ گنش دس ػنِ    ًَع كاستشدي تَدى ػيؼتن طشاحی ؿذُ، ػِ
 تخللنيي اٍل ه اىهقطغ هختل  اًتخناب كنشدين . هـناّذُ گنش    

 ػونَهی  اىدٍم دًذاًپضؿک اى، هـاّذُ گشًفش(3)تيواسيْاي دّاى 
ػال آخش دًذاًپضؿنکی   اىػَم داًـدَي اىهـاّذُ گشٍ  فش(30ً)
 ّاي اًتخاتی سا تِ ّش يک اص هـاّذُ گشّنا  ًوًَِ ًفش(. 30ًذ)تَد

  ِ ّنا سا يکثناس تنا     ًـاى دادين ٍ ّش يک اص هـاّذُ گنشاى ، ًوًَن
ن ًنشم  يؼنت اػتفادُ اص اطالػات ٍ تداسب خَد تذٍى اػتفادُ اص ػ

ػيؼتن ًشم افضاسي طشاحی ؿنذُ   افضاسي ٍ تاس ديگش تا اػتفادُ اص
. اص آًدا كِ تشاي ّش ضايؼِ اي ، حنذاقل   دادًذتـخيق افتشاقی 

ؿَد ، چٌاًچِ ّش ينک   تـخيق افتشاقی دس ًظش گشفتِ هی 3يا  2
ّناي افتشاقنی سا ًينض ركنش      اص هـاّذُ گشاى يکی اص ايي تـخيق

زصم تنِ ركنش   گشديذ .  ًوَد ، تِ ػٌَاى خَاب كحيا تلقی هی هی
ت كِ خْت آؿٌايی خَاًٌذگاى هحتشم هقالِ تا طشاحنی اًدنام   اػ

پنشداصين . چٌاًچنِ هنثالد     ؿذُ تا اختلاس تِ ركش ينک هنَسد هنی   

ضايؼِ ػفيذي سا تا اػتفادُ اص ايي ًشم افنضاس تخنَاّين تـنخيق    
دّين تؼذ اص گضيٌؾ ضايؼات ػنفيذ تَػنط كناستش، ػنيَالی كنِ      

ُ ؿذى ضايؼِ ػفيذ ؿَد دس هَسد كٌذُ ؿذى يا ػذم كٌذ هطشح هی
تاؿذ كِ كاستش تا هؼايٌِ كليٌيکی دقيق تِ ايني ػنيَال پاػنخ     هی
دّذ. چٌاًچِ ضايؼِ هضتَس كٌذُ ؿَد ، كاستش تنش سٍي گضيٌنِ    هی

ًوايذ ٍ تشًاهِ ًشم افنضاس توناهی ضنايؼات     قاتل كٌذى كليک هی
دّذ كِ ايي ضايؼات ؿاهل  ػفيذ قاتل كٌذى سا تِ كاستش ًـاى هی

ا غـنناي كننارب، تشٍهاّنناي فيضيکننی ، ؿننيويايی ٍ كاًذيننذاي تنن
تاؿذ كِ ّوشاُ تا اسائنِ تـنخيق ضنايؼِ طنشح      حشاستی ٍ ... هی

ًواينذ . ٍ چٌاًچنِ كناستش     دسهاى ايي ضايؼات سا ًيض هطنشح هنی  
گضيٌِ غيش قاتنل كٌنذى سا اًتخناب ًواينذ ػنيَال تؼنذي هطنشح        

ايذ ًو ؿَد كِ دس هَسد تاسيخچِ ٍخَد ايي ضايؼات ػيَال هی هی
كِ آيا ايي ضايؼات اص اتتذاي تَلذ ٍخَد داؿتِ يا تؼذاد ايداد ؿذُ 
كِ پاػخ تِ ّش كذام اص ايي ػيَازت تَػيلِ كاستش كِ تا گنشفتي  

گيشد  ؿَد ، كَست هی كحيا ٍ دقيق تاسيخچِ اص تيواس اًدام هی
 White. چٌاًچِ گضيٌِ اتتنذاي تَلنذ اًتخناب ؿنَد ضنايؼات      

sponge nevus  تَص خَؽ خنين داخنل اپنی تلينالی     ، ديؼکشا
ؿَد ٍ چٌاًچِ گضيٌِ تؼنذ اص تَلنذ اًتخناب     اسثی ٍ ... هطشح هی

ؿَد ػايش ضايؼات هثل زيٌا آلثنا ٍ لکَپالكينا ٍ فيثنشٍص تحنت     
هخاطی ، ليکي پنالى ٍ كشاتنَص اكنطکاكی ٍ ... تنا تَضنيحات      
هشتَطِ ٍ طشح دسهاى خاف ايي تيواسيْا دس ًشم افنضاس هشتَطنِ   

ؿَد كِ كاستش تا هطالؼِ هَاسد ركش ؿذُ ٍ هؼايٌنِ دقينق    یاسائِ ه
سػذ ٍ ايي  تيواس تِ تـخيق قطؼی يا افتشاقی ضايؼات هضتَس هی

سًٍننذ دس ػننايش ضننايؼات تافننت ًننشم ًيننض هطنناتق تننا ؿننشايط ٍ 
ّنا تنش    خلَكيات تيواسيْا ٍخنَد داسدٍ ػنيَازت ٍ الگنَسيتن   

 ؿَد . هثٌاي هاّيت ّش ضايؼِ هطشح هی
 :ّا يافتِ

ّاي ايي تحقيق تْيِ ػيؼتن ًشم افضاسي خْت كونک تنِ    اص يافتِ
تاؿنذ كنِ    حفنشُ دّناى هنی    تافت ًنشم تـخيق افتشاقی ضايؼات 

كاسايی آى تشاي ّش يک اص هـاّذُ گشّا اص طشينق فشهنَل صينش    
 گشديذ .  هحاػثِ هی

 تَػط هـاّذُ گش تا اػتفادُ اص ًشم افضاس ّاي كحيا تـخيق دادُ ؿذُ  تؼذاد ًوًَِ                                                 

 تؼذاد كل ًوًَِ                                                                                                             
 

 اىّاي كحيا تـخيق دادُ ؿذُ تَػط هـاّذُ گش تؼذاد ًوًَِ  

 61)   تطنَس هتَػنط   اٍل تذٍى اػتفادُ اص ػيؼتن ًنشم افنضاسي  

 61)   تطنَس هتَػنط   ا اػتفادُ اص ػيؼتن ًشم افنضاسي ًوًَِ (ٍ ت

يا تذٍى اػتفادُ اص ػيؼنتن   تا اختالف هؼٌی داسي كًِوًَِ ( تَد 

ّاي كنحيا تـنخيق دادُ    ًشم افضاسي تذػت ًياهذ . تؼذاد ًوًَِ

ًنشم   ػيؼنتن ػوَهی تنذٍى اػنتفادُ اص    اىؿذُ تَػط دًذاًپضؿک

تطننَس  ُ اص آىًوًَننِ( ٍ تننا اػننتفاد 20) تطننَس هتَػننط افننضاسي

ِ     43)  هتَػط ّناي كنحيا    ًوًَِ ( تنَد . ّوچٌنيي تؼنذاد ًوًَن

,++

× 
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ػال آخش دًذاًپضؿکی تذٍى  اىتـخيق دادُ ؿذُ تَػط داًـدَي

ًوًَنِ ( ٍ تنا    36) تطنَس هتَػنط   اػتفادُ اص ػيؼتن ًشم افضاسي

ًوًَِ ( تنَد . ًتنايح حاكنل اص     50) تطَس هتَػط اػتفادُ اص آى

اػتفادُ اص ػيؼتن ًشم افضاسي تنا اػنتفادُ   هـاّذُ افشاد تايا تذٍى 

هقايؼِ ؿذُ ٍ هـخق گشديذ كِ دس هقايؼنِ   T-testاص آصهَى 

ّاي كحيا تـخيق دادُ تَػط هـناّذُ گنش دٍم )    تؼذاد ًوًَِ

001/0 P<  هـاّذُ گش ػنَم ٍ ) (002/0 P <    تاينا تنذٍى )

اػتفادُ اص ػيؼتن ًشم افضاسي الگَسيتوی طشاحنی ؿنذُ اخنتالف    

 (   1اسي داسًذ . ) خذٍل ؿواسُ هؼٌی د

 

 گشّا ّاي كحيا تـخيق دادُ ؿذُ تَػط ّش يک اص هـاّذُ تؼذاد ًوًَِ - 1خذٍل 

 گش هـاّذُ
تؼذاد هياًگيي 

 ّاي كحيا ًوًَِ
 دسكذ

 افضاسي  تيواسيْاي دّاى( تذٍى اػتفادُ اص ػيؼتن ًشم لليياٍل )هتخ اىگش هـاّذُ

 افضاسي اي دّاى ( تا اػتفادُ اص ػيؼتن ًشمتيواسيْ لليياٍل )هتخ اىهـاّذُ گش

61 

61 

100  

100 

 افضاسي  ػوَهی( تذٍى اػتفادُ اص ػيؼتن ًشم اىدٍم ) دًذاًپضؿک اىهـاّذُ گش

 افضاسي  ػوَهی ( تا اػتفادُ اص ػيؼتن ًشم اىدٍم ) دًذاًپضؿک اىهـاّذُ گش

17 

46 

27 

75 

 افضاسي  ی( تذٍى اػتفادُ اص ػيؼتن ًشمػال آخش دًذاًپضؿک اىػَم ) داًـدَي اىهـاّذُ گش

 افضاسي  ػال آخش دًذاًپضؿکی ( تا اػتفادُ اص ػيؼتن ًشم اىػَم ) داًـدَي اىگش  هـاّذُ

34  

51 

55  

83 

 

 تحث :  

افنضاس طشاحنی    ّواًگًَِ كِ ركش ؿذ ، هيضاى كاسآيی ػيؼتن ًنشم 

%( ، 100تيواسيْننناي دّننناى ،   ) لنننييؿنننذُ دس ًنننضد هتخل

ػنننال آخنننش  اى% (ٍ داًـننندَي75ػونننَهی ،)  ىادًذاًپضؿنننک

تاؿذ . ًتايح حاكل اص تحقيق ها تنا ًتنايح    % (هی83دًذاًپضؿکی) 

دس  1995دس ػنننال  Fungهطاتقنننت داسد.  Fungتحقيقنننات 

افضاسي پشيَدًتيکغ ، هيضاى كاسآيی ايني   ػيؼتن ًشم طشاحی يک

%( ػٌَاى ًوَدُ اػنت.  73دًذاًپضؿکاى ػوَهی) ػيؼتن سا دس ًضد
(7)   

 ِ هطاتقنت داسد .    Wyattّوچٌيي ًتايح تحقيق ها تا ًتايح هطالؼن

Wyatt  دس طی هطالؼات خَد ػٌَاى كشد كِ اگش  1997دس ػال

% هننَاسد ، يافتننِ ػيؼننتن  93هتخللنناى تأييننذ كٌٌننذ كننِ دس  

افضاسي طشاحی ؿذُ تا اػتاًذاسد طاليی هطاتقت داسد ، ػيؼتن  ًشم

   ( 8) قاتل اػتفادُ ٍ هفيذ خَاّذ تَد. 

ػالٍُ تش ايي ، ًتايح تحقيق اًدنام گشفتنِ ، اختالفناتی تنا ًتنايح      

دس ػنال   Monteithدّنذ.   ًيض ًـناى هنی   monteith هطالؼات 

يک ػيؼنتن كونک تـخيلنی تنشاي تـنخيق افتشاقنی        1991

آهناسي طشاحنی كنشد كنِ هينضاى        هـکالت پالپ دًذاى تا سٍؽ

تنِ دػنت   % 87كاسآيی ايي ػيؼتن دس ًضد دًذاًپضؿکاى ػوَهی 

   (4)آهذُ اػت . 

ػلت پاييي تَدى كاسآيی ػيؼنتن طشاحنی ؿنذُ دس ايني تحقينق      

ؿنَد كنِ تؼنذاد     ايٌگًَنِ تَخينِ هنی    Monteithًؼثت تحقيق 

دسگيش كٌٌذُ حفشُ دّاى تنِ هشاتنة تيـنتش اص     تافت ًشمضايؼات 

تاؿنٌذ ٍ ضنايؼات تافنت     تيواسيْاي دسگيش كٌٌذُ پالپ دًذاى هی

س هٌناطق گًَناگَى فنک ٍ تنِ اؿنکال      تَاًٌنذ د  ػخت دّاى هی

ساديَگشافيننک هختلنن   نناّش ؿننًَذ اينني دس حننالی اػننت كننِ  

هـکالت پالپی تٌْا هحذٍد تِ دًذاًْا تنَدُ ٍ تٌْنا ؿناهل چٌنذ     

تاؿٌذ. اص ػَي ديگش ّواًگًَِ كِ قنثالد گفتنِ    تيواسي هحذٍد هی

ؿذ، ػلن دًذاًپضؿکی سٍص تِ سٍص دس حال تغييشات خذيذ تنَدُ ٍ  
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ـخيلی ٍ دسهاًی اغلة ضايؼات دّاى تاگزؿت صهاى سٍؿْاي ت

تاؿنٌذ اص ايني    ٍ گؼتشؽ ػلن تيواسيْاي دّاى دس حال تحَل هنی 

سٍ ّواٌّننش ؿننذى دًذاًپضؿننک ػوننَهی كننِ ػننالْا اص هحننيط 

داًـکذُ ٍ تحليل دٍس تَدُ تا اطالػات تِ سٍص ػلن تيواسيْناي  

ـننخيق هـننکالت پننالپی دًننذاى  دّنناى تؼننياس دؿننَاستش اص ت 

 (4).ذتاؿ هی

ّاي كحيا  ّواًگًَِ كِ قثالد ركش ؿذ دس ايي تحقيق ، تؼذاد پاػخ

اسائِ ؿذُ تَػنط هتخلنق تيواسيْناي دّناى تيـنتش اص تؼنذاد       

گشّنا تنَد . ايني     ّاي كحيا اسائِ ؿذُ تَػط ػايش هـاّذُ پاػخ

افنضاسي دس   اهش ًـاى دٌّذُ ايي اػت كِ كاسآيی ايي ػيؼتن ًنشم 

گنش   اى اطالػات ٍ آگاّی هـاّذُتـخيق ضايؼات دّاى ، تِ هيض

ًيض تؼتگی داسد ٍ ايي هَضَع تأييذ كٌٌذُ ايي هطلة اػنت كنِ   

افضاسي طشاحی ؿذُ تٌْا يک ٍػيلِ كوکی اػت ٍ ّش  ػيؼتن ًشم

ّنناي خننَد اص ػلننن   گننش دس حننذ اطالػننات ٍ آگنناّی  هـنناّذُ

تَاًذ دس تـخيق ضايؼات اص آى اػنتفادُ كٌنذ .    دًذاًپضؿکی هی

ؿَين كِ تا سػنيذى   ح ايي پشػؾ هْن ًضديک هیدس ايٌدا تِ طش

اين  اي سػيذُ % تشاي ايي ػيؼتن آيا تِ ًقط100ِتِ هيضاى كاسآيی 

كِ ًقؾ دًذاًپضؿک يا هتخلق تيواسيْناي دّناى تاينذ ًادينذُ     

تاؿذ ، ػيؼتن  گشفتِ ؿَد ؟پاػخ ايي اػت كِ كاهالد تش ػکغ هی

ٍ ينادآٍسي  گيشي تا داؿتي رخينشُ اطالػناتی تناز     كوک تلوين

تَاًذ دًذاًپضؿک سا خْت  خضئيات تِ ػٌَاى اتضاس قاتل اػتواد هی

سػيذى تِ تـخيق هٌاػة ياسي كٌذ  صيشا كِ اغلنة خطاّنا دس   

 حيطِ ػلن دًذاًپضؿکی ًاؿی اص ًاديذُ گشفتي خضئيات اػت . 

تَاى دس پايناى خاطشًـناى كنشد كنِ ػيؼنتن كونک        تٌاتشايي هی

اسائنِ ٍ طشاحنی ؿنذُ ، ٍػنيلِ      گيشي كِ دس ايني تحقينق   تلوين

كوکننی تؼننياس هْوننی خْننت تـننخيق ضننايؼات دّنناى تننشاي  

تاؿذ ٍ ٍ خَد ايي ػيؼنتن خْنت خلنَگيشي اص     دًذاًپضؿکاى هی

تشٍص خطاّاي سايح دس حيي تـخيق ضايؼات دّاًی الضاهی اػت 

. اها ًثايذ اص ايي حقيقت غافل ؿذ كِ كاسآيی ايي ػيؼتن استثاط 

 گش اص ضايؼات دّاًی داسد .  ذُتٌگاتٌش تا ػلن هـاّ

 

 گيشي : ًتيدِ

تيواسيْناي   للنيي ( تا هقايؼِ تـخيق اسائِ ؿذُ تَػنط هتخ 1

ّناي اػنتاًذاسد    افنضاسي تنا پاػنخ    دّاى تا اػتفادُ اص ػيؼتن ًنشم 

افضاسي طشاحنی ؿنذُ    طاليی تِ ايي ًتيدِ سػيذين كِ ػيؼتن ًشم

دّنذ   سائِ هیّاي هـاتِ اػتاًذاسد طاليی ا % هَاسد پاػخ100دس 

افضاسي طشاحی ؿذُ  ّا ٍ ػيؼتن ًشم اص ايي سٍ اػتفادُ اص الگَسيتن

دس ايي تحقيق خْت تـخيق ضايؼات دّاى قاتل اػتوناد ٍ هفينذ   

 اػت. 

افنضاس   ( ّوچٌيي هقايؼِ دٍ سٍؽ تـخيلی تذٍى اػتفادُ اص ًشم2

گشّنا ًـناى    افضاس تشاي ّنش كنذام اص هـناّذُ    ٍ تا اػتفادُ اص ًشم

گشّنا تنشاي    كنِ دس هنَاسدي كنِ ّنش كنذام اص هـناّذُ       دّذ هی

كٌٌننذ ،  افننضاسي اػننتفادُ هننی تـننخيق ضننايؼات اص ػيؼننتن ًننشم

ّاي كحيا تيـتشي ًؼثت تِ هَاسدي كِ تذٍى اػنتفادُ اص   پاػخ

افضاس ٍ تٌْا تا تکيِ تش اطالػات ٍ تداسب خنَد ضنايؼات سا    ًشم

ًگش كناستشدي  دٌّذ . كِ ايي خَد ، تيا دٌّذ، اسائِ هی تـخيق هی

افنضاسي دس تـنخيق ضنايؼات دّناى تنِ       تَدى ايي ػيؼنتن ًنشم  

 تاؿذ.  خلَف تشاي دًذاًپضؿکاى ػوَهی هی
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