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Abstract 

 

Background and purpose: Airway assessment is very important in anesthesia. The aim of this 

study was to determine the diagnostic value of Mallampati test indicators in supine and sitting positions 

with and without phonation in anesthesia candidate patients. 

Materials and methods: This cross-sectional descriptive study (diagnostic approach) was done 

in 200 adult patients ≥16 years, undergoing surgery in hospitals affiliated with Mazandaran University of 

Medical Sciences, 2018-2019. Diagnostic indicators of Mallampati test, including accuracy, sensitivity, 

specificity, and positive and negative predictive values, in sitting and supine positions with and without 

phonation were determined before induction of anesthesia. Correlation between different Mallampati test 

methods was determined applying standard Cormac Lehane test. 

Results: Based on Cormack-lehane scoring, laryngoscopy was very difficult in 5.5% (n=11) and 

difficult in 12% (n= 24), respectively. The correlation coefficients between Cormack Lehane test and 

Mallampati test in sitting and supine positions with phonation were 0.332 and 0.284, respectively. The 

highest sensitivity (82.9%) and specificity (80%) were found in supine position without phonation and 

sitting position with phonation, respectively. In supine position with phonation, the sensitivity and 

specificity were 65.7 % and 67.9%, respectively. The accuracy of the sitting position with phonation was 

77.4%. 

Conclusion: The highest correlation between Malapmati test and Cormac Lehane test was in 

sitting position with phonation. Also, Malapmati test in supine position with phonation, has high 

sensitivity and specificity and is recommended as a suitable alternative for airway assessment. 
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 پژوهشی

 های خوابیده و تست ماالمپاتی در وضعیت ارزش تشخیصی

 در بیهوشی دنیکشو بدون آه آه  نشسته همراه با
 

       1امیرحسین غریب

       3و2فرمی ابراهیم نصیری

 4میترا خرمی

 چكیده
هاب  ارز  هااای  رر یهوایا  یااهبر  وات اهاف  هاای از ایاه  عبیناش خنهاهه یاب  ارزیابی  را   و هدف: سابقه

 و یاون آ  کشهان رر یهمبران کبنایا یهوای  یار  آ  هب   اایها  و نشاتش همرا  یبخشخهص  خاف  بال پبخ  رر وضنهف

رر  عبیناش  یهمبر یزرگابل یرره  یاانا  ۰۲۲ رویکرر خشخهص ،  قعن  یب - فهخاصرر ایه  عبینش  ها:مواد و روش
  یبال مبرانهی  انجبم یا  جب نش  ارر  عبینش خمب  ۸۹-۸۹ بزناران رر هبل   رانشگب  علام پزیک  هبمبرهتبنهعمل ی اخبق
 پابخ  یاب ل ر،اف،  بال خااف هب  خشخهص یار  یب  خرایش رایتنا،   و یایش گذار  عما   وایهیش ی بزهنکش هبل  ۶۱

یاب    بال پبخهب   ختلف حابههف، ویژگ  و ارز  ا ببر   ثبف و  نف  رر چوبر حبیف یرره  یا  همباتگ  یهه رو 
 خاف اهتبناارر کار ک یهوبن خنههه یا 

هاخف یاار   ررصاا ۶۰ررصا( یب خااف کار اک یهوابن، الرنگاهاکاپ   هلا  هاخف و  5/5یهمبر ) ۶۶رر  ها:یافته
 ۰۹۲/۲و یب حبیف هاپبیه یب آ  یرایار  ۳۳۰/۲تگ  یهه کار ک یهوبن و  بال پبخ  رر حبیف نشاتش یب آ  کشهان ضریب همبا
(  ریاط یش حبیاف ررصا ۹۲خریه ویژگ  )(  ریاط یش حبیف هاپبیه یاون آ  و یهشررصا ۸/۹۰خریه حابههف )یار  یهش

ررصاا یاار و  هازان  ۸/۱۹و  ۹/۱5حابههف و ویژگ  یش خرخهاب طار رو یب   رر هاپبیه یب آ  یشنشاتش همرا  یب آ  یار  
 ررصا یار  ۲/۹۹ر،ف رر وضنهف نشاتش یب آ  یرایر 

 رر  بال پابخ   خااف آ  یاار یاب نشااتش حبیاف رر یهوبن، کار ک یب  بال پبخ خاف  یهه خریه یات همباتگ یهش استنتاج:

  یار   پهشنوبر هاای  را  ارزیبی  یرا  یک جبیگزیه  نبهب عناان یش و رارر یبالی  ویژگ  و حابههف آ ، یب حبیف هاپبیه
 

 وبنهی -کار ک الرنگاهکاپ  هخف، را  هاای ، ارز  خشخهص ، خاف  بال پبخ ، خاف واژه های کلیدی:
 

 مقدمه
گااذار  خرایااش یکااابن یاارایب یهماابران یاارا  یایااش

 گاذار  هاخفنهاف  ررک و خنههه الرنگاهکاپ  و یایش
رر  رحلش ،بل از یهوای  یاهبر یب اهمهف اهاف و خرایش، 

خاب خجوهازات  نبهاب و خکنهاک  کنااکمک  ای   ا 

 خر یرا   ایریف را  هاای  انتخبب یار و از عاارضا ایمه
  (۶-۳) ثل ههپاکا   غز  و  عر  رگ و  هر کبهتش یار

،بال از عمال جراحا ، یذا ارزیبی  ر،هق را  هااای  
 رور ایرا  پهشگهر  از عاارض احتمبی ، یک ا،اام ض

 
  :rezanf2002@yahoo.com  E-mail            رانشکا  پهراپزیک  جتمع رانشگبه  پهب بر اعظت، ، فرح آیبرجبر   ۶۹کهلا تر  :هبر  -فرمی ابراهیم نصیری مولف مسئول:

 ت رانشجای ، رانشکا  پهراپزیک ، رانشگب  علام پزیک   بزناران، هبر ، ایرانرانشجا  ریتش هایبر ، کمهتش خحقهقب  ۶

 ، رانشگب  علام پزیک   بزناران، هبر ، ایرانرانشکا  پهراپزیک گرو  هایبر  و اخبق عمل، ، اهتبریبر  ۰

 ان   رکز خحقهقبت طب هنت  و  کمل، پژوهشکا  اعتهبر، رانشگب  علام پزیک   بزناران، هبر ، ایر۳

 ، یهمبرهتبن یاعل ، رانشگب  علام پزیک   بزناران، هبر ، ایرانپرهتبر  کبرینبس اریا  را،بف ویژ . ۲

 : ۶۳/5/۶۳۸۸خبریخ خصایب :              ۶۲/۶۰/۶۳۸۹خبریخ ارجبع جوف اصالحبت :              ۱/۶۰/۶۳۸۹ خبریخ رریبفف 
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 پژوهشی

 ررصاا  ارخابیهت  یهوایا ۰۹یهش از   (۲)یار حااب   

  یهاع (5)یبیاهب  کنترل را  هاای     ریاط یش هخت 

ررصا گازار  یاا  ۶۳خب 5/۶گذار  هخف حاور یایش

 عبینبت زیبر  رر ز هناش خنهاهه خکنهاک  نبهاب  اهف 

گذار  هخف انجبم یهن  الرنگاهکاپ  و یایشیرا  پهش

 بال پابخ ، خنهاهه  خاافهب  ارزیابی   ثال یا و آز ان

هب  پاهش یابال و پابیهه فبصلش خهرو نتبل و فبصالش رنااان

  یر ا   عبینابت انجابم چناا خااف را (۱-۹)پهشنوبر یا

طار همز بن جوف افزایش ر،ف خشخهص  را  هااای  شی

ا  از  اااارر انجاابم هااخف،  عاارح کررنااا کااش رر پاابر 

  بال پبخ  خاف   اکثر  عبینبت،(۲،۹)همز بن آن  هار نهاف

یارا   خاریه آز اانانا و یش عنااان رایا را خاصهش نمار 

کاابر شگااذار  هاخف یایهنا  الرنگاهاکاپ  و یایشپهش

 گاذار یهن  یایشهب یرا  پهش  ر،ف ایه رو (۸،۶۲)رور  

هاب  هخف خحف خابیهر عااا ل   ثال جنااهف و خفبوت

  (۶۶)گهاررنژار  رر آنتروپا تر  هارو گاررن ،ارار   

رراجرا  خاصهش یا  خاف  بال پبخ  اصالح یا ، یهمبر 

نشهنا و رهبن  ار را کب ال یبز و زیبن  اار را یااون   

آورر و یراهابس  شابها  اجزایا  آ  کشهان یهارون  ا 

رهنا (، نبحهش حلق و هاپراگلاخهک یهمبر خاهب یهوای 

یاار  خنهاهه  ا  (Gradeیک  از چوابر ررجاش هاخت  )

نابتب  ۰گذار  آهبن، نگاهکاپ  و یایشیرایر الر۶ ررجش

وضانهف هاخف را  ۲یرایر نابتب هخف و ررجش  ۳آهبن، 

  رر یر اا  از یاارایب یهماابران  ثاال (۸،۶۰)رهااانشاابن   

احبل یااارن وجااار ررر یایا،آهااهب هااتان فقاارات، یاا

یهمبر ا کبن نشاته و اجرا  ارزیبی  را  هاای  رر حبیف 

یااذا اهااتفبر  از  بال پاابخ  رر   (۶۳)نشاااتش وجااار ناااارر

یاار  هااال ا  و آ  کشاهان  عارح  ا اب  اایهاایرای

ریگر ایه اهف کش آیب خااف  بال پابخ  یارا  خشاخه  

الرنگاهکاپ  هخف، رر پازیشه هااپبیه، یاب و یااون 

انجاابم آ  و همینااهه رر وضاانهف نشاااتش یااش هماارا  آ ، 

ارز  خشخهص   نبهب  رارر؟  عبینابت انااک  وجاار 

ر کش هرچوابر حبیاف را یررها  کارر  یبیاا  نتابی  رار

ا  کاش یبیاا یاش گاناش عبینبت انجبم یا   تناب،   ا 

خغههر حبیف نشاتش یش  اایها  و همرا   Lebowitz عبینش 

،  عبینااش (۶۲)یااب آ  را یبعاات یوتریااان ررجااش  بال پاابخ 

Khatiwada  هاب رار رر وضنهفعام وجار ا تالی  نن 

 خاف  بال پبخ  رر پازیشاه هااپبیه Hanouzو  (۱)رو گبنش

خاجاش یاش نتابی   یاب  (۸)خر  گزار  کارررا یب ر،ف یهش

 بزنااران  ختلف  عبینبت ،بل  و عام وجار  عبینش رر 

 نابطق  هاب   تفابوت ناژار ، ا،لهما ،و و احتمبل ویژگا 

جغرافهبی ، آنتروپا تریک  و آنبخا   هارو گاررن و را  

هاای  رر ایه  نعقش،  عبینش حبضر انجبم یاا  همیناهه 

ینابت کب ل کررن رو حبیاف ارزیابی  را  هااای  رر  عب

،بل ، یش چوبر وضنهف نشاتش، هاپبیه یاون آ  یب همرا  

یااب آ ، خاجااش یااا  یااذا، هااای از ایااه  عبینااش خنهااهه 

هب   اایهاا  و هب  خاف  بال پبخ  رر وضنهفیب  

 و یاون آ  کشهان رر ارزیابی  را  هااای  آ نشاتش همرا  یب 

 هب  آ ازی هب  عمل یهمبرهتبنیهمبران یهوای  رر اخبق

 یار  ۸۹-۸۹نشگب  علام پزیک   بزناران ررهبل را
 

 مواد و روش
 قعن  خاصهف  خحلهل  یب رویکارر ایه یک  عبینش 

هاب  رر اخابق شهب  خشخهصا  یاار، کاگزار  یب  

 ام پزیاک   بزنااراناگب  علاارانشهب  بناعمل یهمبرهت

جب نااش  ااارر  عبینااش  ااب  یااا  انجاابم ۸۹-۸۹بل ارر هاا

هبل کش جواف عمال  ۶۱ن یبال  یهمبراخمب     تشکل از

یهوایا  عماا   و و نهبز یش  یارنا جراح   راجنش کرر 

 عبینش یش ورور   نهبرهب  گذار  خرایش رایتنا، یار یایش

 ASA I, II کاالس یااک و رو یهوایا  یهمابران یاب ل

(American society of Anesthesiologists physical 

status classification  یرا  نشاته، یار ( و ،ارت کبف

هرگانش و  عام رضبیف یهمبران  نهبرهب   روج یب لو 

 جراحا  خبنااهلکتا  ، ،خرو ب و یکاتگ  رر هر و گاررن

خغههر رر فراینا یهوای ،  ناایته رناان، یبررار، هب  بنت

  و یهمابران اورااناا  یاار رهابن عام خاانبی  یابزکررن

  یاک یرا  یرآورر حجت نمانش یب فر ال خاف خشخهص

خاف یرا  حجت نماناش یاب اهاتفبر  از  عبینابت ،بلا  و 
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یاب گذار  هخف یایش الرنگاهکاپ  وخفبوت حابههف 

 رو وضانهف ررصا یرا  ۶۲یک ا تالی حابههف حاور 

( و ررصاا 1P= ۹۲و=ررصاا P ۹۲0نشااتش و  اایهاا ، )

 ۰۲ررصا و  عب  نااع روم۸5عنبیف یش حاور اطمهنبن 

آورر یا و یب خاجش یش وجار نمانش یر ۶۲۶ررصا، حاور 

هب  یش حبیف و  تغهر اصل  رر ایه  عبینش رر وضنهف

نمانش، جوف افزایش خاان  ۶۲ ختلف و یش ازا  هر  تغهر 

 نمانش رر ایه  عبینش رر نظر گرفتش یا  ۰۲۲ عبینش، جمنب 

 صارت رر رهترس و غهرخصبرف یشگهر  نمانش رو 

ایقااب  یهوایاا ،  ،باال ازهااب یاارا  گاارراور  رار  یااار و

وزن، وجاار  ،اا، ،جان  هاه،   ثل  تغهرهبیگهر  انااز 

یاش رو   شابها ، یهمبر  ههاتمهک و ناع عمل جراحا ، 

خاهاب پژوهشاگران رر فارم پرهش و  رور پروناا  یابیهن  

یار  بناب   ارزیابی  را  هااای هب یباف یاا  آور  رار جمع

 یهوایا  ،بل از ایقاب  ز بن رر، حبیف ۲رر خاف  بال پبخ  

و جراح  خاهب پژوهشگران کش ،بال همبهنگ  و آ ااز  

طاار شاناا یاالزم یرا  اجرا  یکناا اف پاژوهش را رایاتش

هاب یباف آور  رار  شبیش یرا  یهمبران انجبم و رر فرم جماع

رر کاش یهمابر یش ایاه صاارت انجابم یاا حبیف نشاتش یا  

 طار کب ال یابزرهبن  ار را یش وضنهف نشاتش رو  خخف،

و یهارون حاااکثر  هازان  ابرج  و زیبن  اار را یاش کرر  

جلاا  یب نگب   اتقهت یاشو هر یهمبر رر حبیف طبهن   آورر  

 ، بال پابخ  خاف و ارزیبی  را  هاای  یر طبقرایف ،رار 

 یک یبر یاون آ  کشهان و یبر ریگر یب آ  کشهان انجابم

 ،رر رو حبیاف ریگاریارا  ارزیابی  را  هااای    یاا  

را   اارو رهبن  گرفف   هاپبیه ،رارهمبر رر پازیشه ی

 آورر ا  یهارونیش هت  راو زیبن  کرر   طار کب ل یبزیش

یاک یابر ،  بال پابخ خاف و ارزیبی  را  هاای  یر اهبس 

 یا   یاون آ  کشهان و یبر ریگر یب آ  کشهان انجبم 

 بال پبخ  چوبر ررجش یایه یرح رر نظر  یرا  خاف

:  شابها  کابم نارم، زیابن کاچاک، ۶ررجش  گرفتش یا:

 هب یاز  حلق، یاز ، هتان

:  شبها   شبها  کبم نارم، زیابن کاچاک، ۰ررجش

:  شبها  کبم نرم، ،بعا  زیبن کاچاک و  ۳حلق   ررجش 

هاب  :  شبها  هقف رهبن یب کبم هخف  ررجاش ۲ررجش 

 گذار  آهابنالرنگاهکاپ  و یایشکننا  یهن پهش ۰و۶

گااذار  الرنگاهااکاپ  و یایشکننااا  یهناا پااهش ۲و۳و 

  (۶۳)یارهخف 

هب  فا،ابن  و رر ایه  عبینش نحا  ،رارگهر  رناان

از یهمابر  ااهاتش یاا خاب فاک   خحتبن  نهز ارزیابی  یاا

خحتبن   ار را خاب حاا  مکاه جلاا آورر و پا  از آن 

هب   ختلف فک خحتبن  نابف یش فاک فا،ابن  وضنهف

 -۶ا تهاابز ) از فاک فا،ابن یاب ل: فاک خحتابن  جلااخر 

(، فاک خحتابن  یاش  ااازات فاک الرنگاهکاپ  آهابن

(، فاک خحتابن  الرنگاهکاپ   تاهب -۰ا تهبز فا،بن  )

( الرنگاهکاپ  هخف -۳ تهبز خر از فک فا،بن  )اعقب

 یا  شبها  و یبف   

رو  یهوایاا  عمااا   رر همااش یهماابران  شاابیش و 

هماابران ،باال از اهااتبناارر و  عاابیق رو  روخااهه یااار  ی

 هکروگاارم  5۲-۶۲۲گاارم  هاااازوالم و  هل  ۰یهوایاا  

 ایر هات  ابناار  رریبفاف کررناا  فنتبنهل یب  خار کاخب 

و خجاایز  mg/kg ۳-۰یب پروپافاال  یهوای نا از ایقب  ی

( non- depolarizingغهر رپالریاز  ) کننا  عضالن یل

یب خهغاش   الرنگاهکاپر،هقش،  ۳یب  هزان اهتبناارر، ینا از 

گاذار  خاهاب یایشانجبم یا   گذار و یایش  کهه خب 

کاش   تخص  یهوای  یاب کبریانبس یهوایا  یاب خجریاش

خجریش کبف  یارا  اهاتفبر  از الرنگاهاکا  و  شابها  

کاش  گرریاار ااهاف  ا یا، و رانجبم حنجر  را رایتنا 

ینااا  خقاااهتیراهاابس حنجاار  را  الرنگاهااکاپ  نمااب 

آن رر ا تهبر یار گزار  کنا  صایرکش خ کار ک یهوبن

ررجااش   یااا اا یبااف هااب رار آور  و رر یرگااش جمااع

یهواااابن یااااش عناااااان الرنگاهااااکاپ   کار ااااک۰و۶

کار ک یهوبن یش عناان ۲و۳گذار  آهبن و ررجش ویایش

گذار  هخف رر نظر گرفتاش یاا  الرنگاهکاپ  و یایش

پ  اهب  نمب  کار ک یهوبن رر هنگبم الرنگاهکررجش

 ینا  یا:یرح ذیل رهتشیش 

grade۶:  ا ل گلات یعار کب ل  شخ  اهف  

grade۰:  امف  لف  گلات  شخ  اهف، 
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 امیرحسین غریب و همکاران     
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 پژوهشی

grade۳:  گلات  شخ  اهف فقب اپ 

grade۲:  یاار  هااای  ریاا  نم ههچ ،امت  از را

  (۶۲)یارفقب کبم هخف  شبها    

ینا از ا ذ  جاز از کمهتاش ا االق و همابهنگ  یاب 

هااب  رانشااگب  علااام همبرهااتبنی عماالهااب  قبایهه اخاائ ااا

پزیک   بزنااران و همابهنگ  و ا اذ رضابیف از یهمابران 

 هوایا ،رر  رحلاش ،بال از ی جوف ارزیبی  را  هااای  آنابن

انجابم  spss21افازار نارمهب یب پرراز  آ بر  رار   یاا،اام 

هااب  هااب  کماا  و کهفاا  یااب اهااتفبر  از آ اابر یااا و رار 

 هبنگهه، انحرای  نهبر، خنااار و ررصاا فراوانا  خاصاهف 

یب هب   ختلف ارزیبی  یب هت و یهه رو  همباتگ  یانا 

 اپ یهوبن از نظر ررجش هاخت  الرنگاهاک -خاف کار ک

هااب  حبیفهااب  ارز  خشخهصاا  خنهااهه یااا  یااب  

یهناا  الرنگاهااکاپ  چوبرگبنااش خاااف  بال پاابخ  رر پااهش

)خناار یایاش گاذار  هاخف وا،نا   هخف یب ل حابههف

گاذار  آهابن کش خشخه  رار  یا(، ویژگ  )خنااار یایاش

)خنااار  وا،ن  کش خشخه  رار  یا(، ارز  ا ببر   ثباف

شاخه  رار  یاا( و ارز  گذار  هخف کش ررهف خیایش

گذار  آهبن کش ررهف خشخه  )خناار یایش ا ببر   نف 

ررهف نمبی   ثبف )نابف  ثبف وا،ن  یش  ثباف رار  یا(، 

)نابف  نف  وا،ن  یاش  نفا   کبذب(، ررهف نمبی   نف 

یب خاجش یش و ر،ف خاف )خناار خشخه  صحهح( کبذب( 

خنهاهه  یهوابن(، -آز ان اهتبناارر طالی )خاف کار ک

رر نظار  >۲5/۲Pرار  آ ابر   و خحلهل یا  هعح  ننا

  گرفتش یا
 

 هایافته
رهااا  هاابنگهه هااه یهماابران یرایاار هب نشاابن   یبفتااش

 ررصاا( 5/55)نفر از یهمبران ۶۶۶هبل یار   ۹/۶۲±۰/۳۱

 BMI اارر یارنااا   هاابنگهه  ررصااا( ۲۲/ 5) نفاار ۹۸زن و 

 نفار ۹۹ع یاار  کهلاگرم یار  تر ریا ۰۱/ ۲±۳/۱ یهمبران یرایر

)وزن نر ابل(  ۰5خر از پبیهه BMIاز یهمبران  ررصا( ۲۳)

)اضابفش وزن( و  ۳۲خب۰5یهه  BMI (ررصا ۳۲)نفر  ۱۲و 

( رایاتنا  ۶)چب،  ررجاش ۳۲یبال  BMI (ررصا۰۳) نفر ۲۶

خریه فراوان  عمل جراح   ریاط یش جراحا  رر هارو یهش

 خار از)چشت و گاا  و حلاق و یهنا ،  غاز( یاهش گررن

و  (ررصاا ۳۹) نفار ۹۲نااح  ریگر یان یاار کاش یرایار 

نفار  ۰۰، ،فااش هاهنش (ررصا ۰۱) نفر 5۰جراح  یکم  

 5/۰۳) نفار ۲۹هب و ارخاپاا  ، جراح  اناام(ررصا ۶۶)

یاار   (ررصاا 5/۰) نفار 5هاب  ریگار و جراح  (ررصا

 5/۰5،اارار رایااتنا و  ASA Iکااالس ررصااا رر  5/۹۲

،ارار رایاتنا و یهمابر   ASA IIکاالس  ررصا آنابن رر

خاب  تاهاع  رایاتنا کاش رر یارایب  ههاتمهک ضانهف

ررصااا یهماابران  5/۹۲کاارر  نم  نمااال  شااکل  ایجاابر 

 5۶)  ااارر ۶۲۰  ناایااتنا گانااش یهماابر  ههاااتمهکهااهچ

 ۸۹رهناا   ابنت و هب خاهب یهوایا گذار از یایش ررصا(

رهناا   ارر انجابم یاا و خاهب یهوایا ررصا(  ۲۸)  ارر

گاذار  و یاب خنااار رفنابت وخ  از نظر  افقهف رر یایاشخفب

هااب وجااار ناایااف   هاابنگهه هاابیقش کاابر خااال  رر یااهه آن

هابل  ۶/۹±۸/۹ کررنااگذار  پرهنل  کش یرا  یهمبران یایش

 گذار ، یایشررصا( 5۰)الرنگاهکاپ  ۶۲۲یار  اهف  رر 

خاهب ررصا(  ۲۹) ارر  ۸۱خاهب کبرینبس یهوای  و 

 تخص  یهوای  انجبم گرفف و خفابوخ  از  رهتهبر و یب

گذار  رر یهه ایاه خناار خال  یرا  یایشنظر  افقهف و یب 

یهمابر رر خاال  اول  ۶۱۸  رر الرنگاهاکاپرو گرو  نبار  

رر خاال  روم و  ررصا( 5/۶۲) یهمبر ۰۸آ هز یار و  افقهف

خر الرنگاهاکاپ  رر خال  هام یب یهشررصا(  ۶) ارر  ۰

 ررصاا ۰/۰۲و  Supaررصا یهمبران یایش  ۹/۹۸یانا  یرا  

یهناا  ررجااش هااخت  اهااتفبر  یااا  پااهش Spiralاز یایااش 

 هاب الرنگاهکپ  و یب اهتفبر  از خاف  بال پبخ  رر حبیاف

 چوبرگبنش یب اهتبناارر کار ک یهوابن و ضاریب همبااتگ 

  نمبیش رار  یا ۶هب رر جاول یمبر  یهه آن

   رر خااف  بال پابخ ،هب   ختلف ارزیبیاز یهه رو 

خار  رار یهشف نشاتش همرا  یب آ  همباتگ   نن وضنه

 یهوبن و الرنگاهکاپ  کار کخافنمب  الرنگاهکاپ  یب 

 هخف رایف کش ایه همباتگ   اتقهت و یب یاات  تاهاب

 رار  ریاط یش رو وضنهفیار  اهف و  هزان همباتگ   نن 

 ات ات و یب یاقهیرایر،  ات هاپبیه یب آ  و یاون آ  یب هت
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کار اک   و  بال پابخ خاصهف فراوان  و خحلهل همباتگ  نتبی  ارزیبی  ررجش هخت  الرنگاهکاپ  و یایش گذار  خرایش یب خاتوب  :1جدول شماره

 یهمبر یرره  یا  ۶5۹رر  وبنهی
 

 رو  هب  خاف ارزیبی 
  اارر  شبها  یا 

 ۶ررجش هخت  Pارز  ضریب همباتگ  اهپهر ه
 )ررصا( خناار

 ۰ررجش هخت  
 (ررصا) خناار

 ۳ررجش هخت  
 )ررصا( خناار)

 ۲ررجش هخت 
 )ررصا( خناار)

 ۲۲۶/۲ ۳۶۹/۲ ( 5/۰۶) ۲۳ ( 5/۰۱) 5۳ (5/۰۹) 5۹ ( 5/۰۳) ۲۹  بال پبخ  نشاتش یاون آ 

 ۲۲۶/۲ ۳۳۰/۲ ( ۲) ۹ ( 5/۰۲) ۲۶ ( 5/۰۳) ۲۹ ( 5۰) ۶۲۲  بال پبخ  نشاتش یب آ 

 ۲۲۶/۲ ۰۹۲/۲ ( ۰۸) 5۹ ( 5/۳۲) ۱۸ ( 5/۶۸) ۳۸ ( ۶۹) ۳۲ یاون آ   بال پبخ  هاپبیه

 ۲۲۶/۲ ۰۹۲/۲ ( 5/۸) ۶۸ ( 5/۰۹) 5۹ ( 5/۰۲) ۲۸ ( 5/۳۹) ۹5  بال پبخ  هاپبیه یب آ 

 - - ( 5/5) ۶۶ ( ۶۰) ۰۲ ( 5/۲۰) ۹5 ( ۲۲) ۹۲ کار ک یهوبن

 
رهنا  همباتگ   ننبرار همینهه نتبی  نشبن  ضنهف یار 

هاب  هب   تاهاب و ضانهف یاهه رو یب یات اتقهت 

 نظاار ارزیابی  ررجاش   یاش  بال پابخ ختلف انجبم خااف 

خرایاش یارناا  ضاریب  گذار هخت  الرنگاهکاپ  و یایش

یایه یرح    یبیا   هب   ختلف یب هتهمباتگ  پازیشه

 =r ۹۶5/۲پازیشاااه نشااااتش یاااب آ / نشااااتش یااااون آ  )

هااپبیه یااون آ  / (، پازیشه نشاتش یاون آ >۲۲۶/۲Pو

(۱۶۶/۲ r=  ۲۲۶/۲وP<پازیشه هااپبیه ،)  یاب آ / هااپبیه

(، پازیشه هاپبیه یاب آ / >۲۲۶/۲Pو  =r ۹۰۶/۲) یاون آ 

  (>P ۲۲۶/۲و  =r ۱5۶/۲نشاتش یب آ  )

  یروگبنااش نتااب  ینااا ریاااط یااش طبقااش  هااببفتااشی

کلهش یهمابران و رر  وبنهو کار ک ی   بال پبخ  هبخاف

ارائاش  ۰ جااول یامبر ک زنابن و  ارران رر نهز یش خفکه

 ۰و۶  هابحبصل ارغبم ررجاش  یناطبقش هییا  اهف  ا

یش  ۲و ۳  هبو ارغبم ررجش آهبن  یش عناان الرنگاهکاپ

رر  شابها  نماب    بیای هخف    عناان الرنگاهکاپ

 5/۶۹)نفار  ۳5 الرنگاهکاپ ،  شخ  یاا  اهاف کاش

هخف و یب ناابتب  ( از یهمبران نمب  الرنگاهکاپ ررصا

 هخت  رایتنا و خاف کار ک یهوبن نمب  الرنگاهاکاپ 

هب یش صارت هاخف و نفر از  بنت ۰۲( ررصا ۶۹را رر )

نفار  ۶5یب  هل  هخف نشبن رار و رر  قبیل یرا  آ،بیبن 

یش صارت هخف و یب  هل  هخف نشابن ررصا(  ۸/۶۱)

 (  نابف یبن  هخت  الرنگاهکاپ >۹۳۲/۲Pرار  یا )

 ۸5اهف و رر فبصالش اطمهنابن  ۸۰۰/۲جن  یرایریب رر رو

کل  طار شیار  ی ۸۰۱/۶و حااکثر  ۲۰۰/۲، حاا،ل ررصا

 رار  از نظاار هااخت  نمااب  الرنگاهااکاپ خفاابوت  نناا 

یراهبس کار ک یهوبن رر یهه یهمبران  رر و زن وجاار 

رهااا کااش فراواناا  ناایااف ویاا  نتاابی  فاااق نشاابن   

 بال پابخ  رر وضانهف یهن  آهبن و هخف یراهبس پهش

هاپبیه همرا  یب آ  کشاهان  ارخبب یاب جنااهف یهمابران 

هب  ااتقل ( وی  رر هبیر رو >۲۰۰/۲P) رار اهف نن 

از جناهف یهمبران یاار  رر  صااا ارزیابی  وضانهف 

یهمابر ارزیابی   ۶5۹فک خحتبن  نابف یش فک فا،بن  از 

فاک ررصاا(  ۶۸) نفار ۳۲یا   شخ  گرریا کاش رر 

الرنگاهاکاپ   -۰ ا تهابز)و خحتبن  یاش  ااازات فا،بن  

 فک خحتبن  رر ،امف ررصا( 5/۹۶) نفر ۶۶۳و  ( تاهب

،رار  (الرنگاهکاپ  آهبن -۶ا تهبز  )،اا   فک فا،بن 

رر ،اامف ررصا( فاک خحتابن  5/۸) نفر۶5گرفف  وی 

 (هاخف الرنگاهاکپ  -۳ ا تهابز) خر از فک فا،ابن عقب

گاذار  هاخف ه خاف، یایش،رار گرفتش یار کش از نظر ای

رار  یا  همینهه خفبوت  ننا یهن    پهش ررصا 5/۸

یهه جناهف زن و  رر یب اهتفبر  از رو  ارزیبی  خعبهاق 

حتاابن  یاار رو  هاات وجااار هب  فااک فا،اابن  و خرناااان

از ررصاا(  ۸/۹) نفر ۹ ا  کش( یش گانش>P/۹۰۲) ناایف

نفار  ۹خر یاار  و یارا  یهمبران  بنت فاک خحتابن  عقاب

از  اارران ایااه وضاانهف وجااار رایااف   ررصااا( ۳/۶۲)

همبااتگ  یااهه خعبهاق فااک خحتابن  یااب فا،ابن  و نمااب  

الرنگاهکاپ  یب اهتفبر  از خاف کار ک یهوابن یااهبر 

 هاب  ارز یاب   ( >۹۲۱/۲Pو  =r-۲۳۲/۲ضنهف یار )

خااف  بال پابخ  یارا   چوابر حبیاف  ختلافخشخهص  

 ش یش آز ان اهتبنااررخشخه  الرنگاهکاپ  هخف یب خاج

 ارائش یاا  اهاف  ۳رر جاول یمبر   وبنهکار ک ی طالی 

   ثبف )ناابف  ثباف وا،نا ی ر،ف و ررهف نمب هیخرشهی

  یبیا نشاتش یب آ    شهییش  ثبف کبذب(  ریاط یش پاز
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 پژوهشی

و کار اک    بال پابخ   خشخهصا هاب خاف ررخرایش   و یایش گذار  الرنگاهکاپ   اارر هخف و آهبن فراوانو  قبیاش  فهخاص :2جدول شماره

 یا   یرره مبرهی ۶5۹رر ، یش خفکهک جناهف وبنهی
 

 هب  خاف ارزیبی رو 

  اارر  شبها  یا 

 قاار آ بر  

  جذور کب 
 آهبن ۸5فبصلش اطمهنبن  نابف یبن 

 )ررصا( خناار

 هخف

 )ررصا( خناار

  رر زن

 هخف

 )ررصا( خناار

 آهبن

 )ررصا( خناار

 هخف

 )ررصا( خناار

 آهبن

 )ررصا( خناار

 ۱۲۸/۶ 5۲۲/۲ ۸۲۳/۲ ۹۳۹/۲ (۹/5۰) ۲۹ (۰/۲۹) ۲۰ (۲/5۶) 5۹ (۱/۲۹) 5۲ (۲۹) ۸۱ (5۰) ۶۲۲  بال پبخهنشاتش یاون آ  

 ۶5۶/۲  ۱۲۲/۲ ۳۶۰/۲ ۲۲۰/۲ (5/۹۱) ۹۹ (5/۶۳) ۶۰ (۹/۱۱) ۹۲ (۳/۳۳) ۳۹ (5/۰۲) ۲۸ (5/5۹) ۶5۶ نشاتش یب آ     بال پبخ

 5۱۳/۶  ۲۸۶/۲ ۹۹۱/۲ ۱5۲/۲ (۰/۳۹) ۳۲ (۹/۱۶) 55 (۶/۳5) ۳۸ (۸/۱۲) ۹۰ (5/۱۳) ۶۰۹ (5/۳۱) ۹۳ هاپبیه یاون آ    پبخ بال 

 ۸۲۸/۲  ۰۹۸/۲ 5۲۳/۲ ۲۰۰/۲ (۹/۹۲) ۱۳ (۰/۰۸) ۰۱ (55) ۱۶ (۲5) 5۲ (۳۹) ۹۱  (۱۰) ۶۰۲ هاپبیه یب آ     بال پبخ

 
 خاف  بال پبخ  رر خشخه  الرنگاهکاپ  هخف هب  چوبرگبنش ارز  خشخهص  حبیف :3جدول شماره 

 

 هب  خاف خشخهص   بال پبخ رو 
 حابههف

 )ررصا(

 ویژگ 

 )ررصا(

 ارز  ا ببر   ثبف

 )ررصا(

 ارز  ا ببر   نف 

 )ررصا(

 صحف

 )ررصا(

 نابف 

 ررهف نمبی   ثبف

 نابف 

 ررهف نمبی   نف 

  ابحف زیر  نحن 

 )ررصا(

 ۱۲۰/۲ ۰۸/۲ ۱۱/۶ ۲/5۹ ۹/۸۲ ۱/۶5 5۹ ۲/۹۶ نشاتش یاون آ 

 ۱۲۱/۲ ۱۲/۲ 5/۰ ۲/۹۹ ۲/۸۳ ۹/۰۶ ۹۲ ۱/۲۹ نشاتش یب آ 

 ۱۶۹/۲ ۲۰/۲ ۲/۶ ۹/۲۲ 5/۸5 ۲/۶۳ ۲۲ ۸/۹۰ هاپبیه یاون آ 

 ۱۱۹/۲ 5۶/۲ ۰ ۹/۱۹ ۹/۸۲ 5/۶۹ ۸/۱۹ ۹/۱5 هاپبیه یب آ 

 

 بحث
 ،هب   ختلف چوبرگبنشوضنهفخاف  بال پبخ  رر 

 (ررصاا ۹۲خریه ویژگا  )هشپازیشه نشاتش همرا  یب آ ، ی

 نمابی (را رارا یار  ناابف ررهافررصا ۱/۲۹و حابههف )

ررصاا را رایاف   ۲/۹۹خریه صحف ( و یهش5/۰ ثبف )

ط یش پازیشه  ریا ررصا ۸/۹۰خریه حابههف وی  یهش

 هاپبیه یاون آ  یار 

 ،Lebowitz (۶۲) رر  عبینبت هماا   ختلف خاهاب

Sankal (۶۳) بخ  را رر پازیشااه حابهااهف خاااف  بال پاا

ررصاا و  ۹۲، ررصا 5۰ خرخهبنشاتش یب آ  و یاون آ  یش

گزار  یا و رر هااپبیه  ررصا ۲۲، ررصا ۹۱ویژگ  

 ررصاا ۱/5۱و  ررصاا ۱/۹۱یرایار  خرخهبیاون آ  و یب آ  یش

گزار  یا و ر،ف آن رر حبیف نشاتش یاون آ  و یب آ  

خااف هاب یاار  آن ررصا ۹۲و  ررصا ۲۹یش خرخهب یرایر 

هاپبیه یاون آ  را جبیگزیه  نبهب   بال پبخ  رر حبیف 

یارا  خااف  بال پابخ  رر حبیاف نشااتش روخاهه  نرفاا  

 عبینبت  ختلف ریگار ، حابهاهف و ویژگا  ا  نکرر

 بال پبخ  رر پازیشه نشاتش یب رهبن یابز و یهارون آوررن 

 ۶۹حااا،ل یهن  الرنگاهکاپ  هخف زیبن را یرا  پهش

 ۹۲و ویژگا  را حااا،ل  ررصاا 5/۱۶ و حاااکثر ررصا

یب ، کش (۶5،۲)گزار  کررنا ررصا ۸۹و حااکثر  ررصا

 پبرا ترهب نتبی   عبینش حبضر کم   تفبوت یار و یر   از

ریهال   ثل نابف ررهف نمبی   نف  و  ثبف گزار  نشا 

هب  ارزیابی  احتمبال  ریاط یش خغههر رر پازیشه خفبوت،

هب  ریگر آنبخا هک  هرو گررن یهمبران یاش و یب ویژگ 

یبیا  رر  عبیناش هب   ختلف   ریهل ایرات نژار  ا،لهت

خار هب یهش ب،  هزان حابههف  بال پبخ  رر خمبم پازیشه

 یار  ررصا ۲۹از 

Adamus  همباتگ  یاهه  ۰۲۶۲و همکبران رر هبل

رو خاااف  بال پاابخ  رر وضاانهف نشاااتش  نمااال را یااب 

گزار  کررناا کاش ایاه  ررصا ۳۶یرایر کار ک یهوبن 

هاب  چوبرگبناش خااف  بال پابخ  رر حبیفنتهجش یب نتبی  

رر  عبیناش ریگار   (۶)یبیاا عبینش  ب هماا و  شابیش  ا 

 هاب خاهب حاهه  بن و همکبران  هزان همباتگ  حبیاف

خر  بال پبخ  یب ریاار  الرنگاهکاپ  کت خاف  ختلف

رر حبی  کش  هزان همباتگ    (۶۶)گزار  یا ۰۹۹/۲از 

هب  چوبرگبنش خاف  بال پبخ   عبیناش  اب کلهش حبیفرر 

،  ریاط یش حبیف هاپبیه یب آ  و حاااکثر ۰۹۲/۲حاا،ل 

رر حبیف نشاتش یب آ  یار  یرحاب نتبی  ایه هاش  ۳۳۰/۲

 ۶۲یب خاجش یش ضریب همباتگ  و ضریب خنهاهه   عبینش،

یاش نظار هب  چوبرگبناش خااف  بال پابخ  حبیفررصا  

یگاار  وجااار رارر کااش رر خنهااهه رهااا  تغهرهااب  ر اا 

ریاار  الرنگاهکاپ  نقش آفریه اهف کش یب ارزیبی  

هااب  چوبرگبنااش خاااف  بال پاابخ  ،بیاال ینبهاابی  حبیااف
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یذا یبیا یش رنببل ایزارهب  ریگر  یبیهت خب ضریب  نهاف،

کار اک یهوابن رایاتش خااف خار  یاب همباتگ   نبهب

 ، فراوانا یبیا  یراهبس خاف کار ک یهوبن رر  عبیناش  اب

 ررصااا 5/۶۹الرنگاهااکاپ   هلاا  هااخف یااب هااخف 

گاذار  یاهاع یایشیار وی  یر  بنب   عبینابت گذیاتش، 

خفابوت   (۹)گزار  یا  یاار ررصا ۶۳خب 5/۶ شکل از 

هااب   واات یااهاع الرنگاهااکاپ  ریاااار یکاا  از علااف

ایرگااذار یاار پبرا ترهااب  ارز  ا باابر   ثبااف و ارز  

ا ببر   نف  اهف  یبیا یک  از رالیل خفبوت رر نتبی  

هب  چوبرگبنش خااف حبیفهب  ر،ف خشخهص  یب  

 عبینش  ب یب هبیر  عبینبت، یش ریهال خفابوت رر  بال پبخ  

گاذار  ریااار فراوان  یب یاهاع الرنگاهاکاپ  و یایاش

کار ک یهوبن یاش عنااان  ۲و  ۳یبیا، رر  عبینش  ب ررجش

گذار  ریاار رر نظر گرفتاش یاا  الرنگاهکاپ  و یایش

همینهه نتبی   عبیناش حبضار نشابن رار کاش آ  کشاهان 

هب  ن ررجش  بال پبخ  و یر   از یب  یبعت یوتر یا

یهنا  الرنگاهاکاپ  ریااار رر خشخهص  ریگر رر پهش

یاار  یر ا   عبینابت رو پازیشه نشاتش و هاپبیه  ا 

،بل  نقاش آ  کشاهان را رر یوباار نمابیش پبرا ترهاب  

خشخهص   بال پبخ   بوت راناتنا و یر   آن را رر یوتار 

مارنا کش یاب نتابی  یان خشخه  خاف  بال پبخ  خبیها ن

هب   عبینش حبضر  شبیش یار  آ  کشهان رر خمب   حبیف

انجابم یاا  چوابر گبناش رر یوتار یاان خشاخه  خاااف 

آ  کشاهان رر هنگابم   (۶۶)کنناا  یاار بال پبخ  کماک

ارزیبی  را  هاای   اجاب افازایش  هازان همبااتگ  یاب 

 خریه همبااتگ یهشهوبن یا و خاف اهتبناارر کار ک ی

 ریاط یش حبیف نشاتش یاب آ  یاار  یر ا   عبینابت غهار 

و آ   (۹)هماا نقش خغههر پازیشاه از نشااتش یاش هااپبیه

هب  را  اجب کبهش  هزان همباتگ  خاف (۶۱)کشهان

 یهوبن راناتنا  -اهتبناارر کار کخشخهص  یب 

 بال پاابخ  یااب  خاااف ا  ریگاار همخاااان  عبینااش

کار ااک یهواابن را رر رو پازیشااه نشاااتش و هاااپبیه 

هماای  نااب  نتابی   عبینابت   (۱)یکابن گزار  کرر

هاب  ختلف یب نتبی   عبیناش حبضار رر یر ا  از یاب  

 ثل حابههف، ویژگ ، ر،ف، نشبن از کابریرر  و ،بیال 

ارز  یارن خاف  بال پبخ  رر وضانهف روخاهه و هابیر 

هب رارر و شبیوف گازار  همبااتگ   عبینابت پازیشه

هاب  حبیافر، نشبن از خبیها  ختلف یب نتبی   عبینش حبض

رر خشاخه  الرنگاهاکاپ   چوبرگبنش خاف  بال پابخ 

هخف رارر، یذا یرحااب یارایب یهمابر و نهابز یهوایا  

یهناا  خاااان از ایااه چواابر حبیااف، رر پااهشرهنااا ،  اا 

گذار  خرایش ریاار اهاتفبر  کارر الرنگاهکاپ  و یایش

 تبنااررهب یب اههب   اجار رر یهبن همباتگ  خافخفبوتو 

کار ک یهوبن و همینهه  هازان حابهاهف و ویژگا  و 

یااب هاابیر پبرا ترهااب  خشخهصاا  رر  عبیناابت  ختلااف 

خاانا نبی  از خفبوت  ارفایاا  و آنتروپا تر  و یب   

هب رر ا،لااهت هااب و آنبخا هااک یااهه ا،شاابر  ختلااف انااابن

نژارهب  گانبگان یبیا  همینهه فراوان  الرنگاهکاپ  

وت ررحجت نمانش و یب رانش و خجریهابت هخف و یب خفب

گذار  مکه اهف عب ل خبیهرگذار یبیا  از نتبی  فرر یایش

 وت  عبینش  ب نقش ایرگذار آ  کشهان رر روجن   ارر 

و زن یار کش  اجاب خفابوت ،بیال  الحظاش ررفراوانا  

نمب  الرنگاهکاپ  آهابن رر هاررو پازیشاه نشااتش و 

 ، هاهچ خفابوخ  یاهه هاپبیه یا، وی  رر یرایب یاون آ

 اارر و زن وجااار ناایااف  رر ههیکاااام از  عبیناابت 

یرره  یا  ،بل   شبیش ایاه خحقهاق، خمرکاز  یار رو  

هااب  چوبرگبنااش خفاابوت نمااب  الرنگاهااکپ  رر حبیااف

 خاف  بال پابخ  رر جان   ارر و زن نشاا  یاذا احتمابالً

ریهل خفبوت زن و  رر رر یات هاخت  الرنگاهاکاپ  

 بنار آ  کاش  اجاب نمبیابن یاان یوتار  رر هنگبم انجبم

هاب  ویژگا  هب  هاپراگلاخهک رر  ارران یاا ،یبفف

خر نااح  حلق و حنجر  و هاپراگلاخهک اهاف عضالن 

خار ایاه ناااح ، هب  ظریفریهل یبففشهب یوی  رر  بنت

انجابم آ  خغههار  بصاا  رر نماب  الرنگاهاکاپ  ایجاابر 

هابن  بال پابخ  ررصا نمب  آ ۹۶نکرر  رر  رران حاور 

 ۹۱هب رر حبیف هاپبیه و یب ررصا رر  بنت 55رر  قبیل 

 ایاا ایاه  ررصا رر حبیف نشااتش، ۱۱ررصا رر  قبیل 

نتهجاش گهار   ا  یبیااکش آ  کشاهان  اجاب افاازایش 
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 پژوهشی

یاار، ویا  فراوان  کالس آهبن  بال پبخ  رر  رران   

انجبم آ  رر پازیشه  اایها  و یب نشاتش  اجب افازایش 

یاار  رر ان  کالس آهابن  بال پابخ  رر زنابن نما فراو

صارخ  کش یاون آ  فراوان  نمب  الرنگاهکاپ  آهابن 

رر  اارران و زناابن خقریبااب رر هاار رو پازیشااه نشاااتش و 

 هاپبیه یرایر یار 

 حاوریف  عبینش یش احتمبل خفابوت و خابیهر هاعح 

راناش و  واابرت افاارار  کاش رر ایااه  عبینااش  ااائایهف 

ب  را رایااتنا و یااب خفاابوت احتماابی  رر گااذار  ناایایااش

   ریاط اهف شبها  نمب   بال پبخ  خاهب پژوهشگران 

هر چنا رر ایه  عبینش خال  یا  اهف یب همبهنگ  الزم 

طار شهمش یهمبران یو آ از  و خاجهش فراینا ارزیبی  رر 

  شبیش عمل یار 

 هزان حابهاهف، خاان نتهجش گرفف کش رر پبیبن   

هب  چوبرگبناش خااف حبیف یر پبرا ترهب ررویژگ  و هب

گاذار   بال پبخ  جوف خشخه  الرنگاهکاپ  و یایاش

خااریه یااات یااهش هااخف خفاابوت کماا  یااب هاات رارنااا 

 رر یهوبن، کار ک خاف یب  بال پبخ خاف  یهه همباتگ 

ررحبیاف  خاف  بال پبخ  همینهه،  آ  یار یب نشاتش حبیف

 عنااان یاش و رارر ی یبال ویژگ  و حابههف آ ، یب هاپبیه

 هااای  را  ارزیابی  یک جبیگزیه  نبهب رو   نمال

 نشااتش وضانهف رر  بال پابخ  اگرچاش  یاار   پهشنوبر

 هاااای  را  ارزیاابی  هااخت  یاارا  یاابالی  صااحف رارا 

اهف، ا ب یب خاجش یش یرجااتش یاارن نقاش آ  کشاهان رر 

  رران نابف یش زنابن رر خنهاهه ررجاش آهابن   بال پابخ  

هب  آنابخا هک  نبحهاش هااپراگلاخهک احتمبل خفبوتو 

یار یرا  خنهاهه نقاش آ  پهشنوبر    یهمبران زن و  رر،

کشهان رر یهمبران  رر و زن یر فراوان  ررجش  بال پابخ  

 ا  انجبم یار آهبن یب هخف،  عبینش  قبیاش
 

ههیگانااش خناابرض  ناابفع رر ایااه  خناابرض  ناابفع:

   عبینش وجار ناارر
 

 اریسپاسگز
 رر  ۳۲۹۳یاااه  قبیاااش حبصااال طااارح  صااااب ا

 علاااام پزیاااک   بزنااااران یبکاااا ا ال،ااا ،رانشاااگب  

IR.MAZUMS.REC.13973483     نایاناگبنیبیا 

از  نبونف خحقهقبت و یارا  پژوهش  رانشگب  یش   قبیش

یااش  اابطر  اابطر خصااایب و حمبیااف و کلهااش یهماابران 

 کننا همکبریشبن خشکر   
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