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Background and Objectives: Placement of skin heat probe for

continuous monitoring of infant body temperature is one of the main
components of neonatal care. Therefore, managing the body
temperature of newborns under radiation warmers requires a lot of
attention from nurses to prevent unwanted complications. The aim of
this study was to determine the appropriate connection point of skin
probe for temperature control in premature infants under radiant heating
admitted to neonatal intensive care units in Hamadan in 2020.
Materials and Methods: In this cross-sectional descriptive study,
140 infants aged 34 to 37 weeks admitted to neonatal intensive care
units in Hamadan in 2020 who met the inclusion criteria were included
in the study by available methods. The incubator temperature was set at
37 degrees and it was the same for all infants. For each infant, the probe
was attached to the forehead, chest between the ribs, right axillar, arms
adjacent to the nipple, right armpit, back of the legs, and upper thigh,
respectively. The baby's temperature displayed on the digital warmer
screen was recorded two minutes later. A researcher-made checklist
was used to record the data and the data were analyzed using t-test and
Paired t-test.
Results: The correlation between left and right axillary was highest,
meaning that the best location for the incubator thermometer probe,
after the left axillary is the right axillary (r = 0.91, P = 0.001).
Conclusions: The most suitable place for connecting skin probe for
temperature control after left axillary, is the right axillary.
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چکیدٌ
سبثقٍ ي َدف :لزارگیزی خزٍب حزارذ خَعسی خْر تزرعی هذاٍم دهای تذى ًَساد ،یىی اس اخشای اصلی
هزالثر ًَساداى تِ ؽوار هیرٍد .لذا هذیزیر دهای تذى ًَسادى زحر گزموٌٌذُی زاتؾیً ،یاسهٌذ زَخِ
تغیار سیاد اس عَی خزعساراى اعر زا اس ػَارض ًاخَاعسِ خلَگیزی گزددّ .ذف اس ایي هطالؼِ ،زؼییي هحل
هٌاعة ازصال خزٍب خَعسی وٌسزل درخِی حزارذ در ًَساداى ًارط زحر گزموٌٌذُی زاتؾی تغسزی در
تخؼّای هزالثرّای ٍیضُی ًَساداى ؽْز ّوذاى در عال  1399تَد.
مًاد ي ريشَب :در ایي هطالؼِی زَصیفی -همطؼیًَ 140 ،ساد  34زا ّ 37فسِای تغسزی در تخؼّای
هزالثر ٍیضُی ًَساداى ؽْز ّوذاى در عال  1399وِ دارای هؼیارّای ٍرٍد تِ هطالؼِ تَدًذ تِ رٍػ در
دعسزط ٍارد هطالؼِ ؽذًذ .دهای اًىَتازَر 37 ،درخِ ٍ تزای زواهی ًَساداى یىغاى تَد .تزای ّز ًَساد،
خزٍب تِ زززیة در هحلّای خیؾاًی ،لفغِی عیٌِ در تیي دًذُّا ،سیز تغل راعر ،تاسٍّا در هداٍرذ ًَن
عیٌِ ،سیز تغل چح ،خؾر خاّا ٍ لغور تاالیی راى هسصل ؽذ .دهای ًَساد وِ رٍی صفحِی دیدیسال
گزموٌٌذُ ًؾاى دادُ هیؽذ تِ هذذ دٍ دلیمِ تؼذ ثثر ؽذ .تزای ثثر دادُّا اس چهلیغر خضٍّؾگزعاخسِ
اعسفادُ ؽذ ٍ دادُّا تا اعسفادُ اس آسهَىّای  Paired t-test ٍ t-testهَرد زدشیِ ٍ زحلیل لزار گزفسٌذ.
یبفتٍَبّ :وثغسگی تیي آگشیالری چح ٍ راعر تیؾسز اس ّوِ تَد ،تذیي هؼٌی وِ تْسزیي هحل لزار دادى
خزٍب ززهَهسز اًىثازَر تؼذ اس اگشیالری چح ،اگشیالری راعر هیتاؽذ (.)r ; 0/91 ،P ; 0/001
وتیجٍگیزی :هٌاعةززیي هحل خْر ازصال خزٍب خَعسی وٌسزل درخِی حزارذ تؼذ اس سیز تغل چح ،سیز تغل
راعر تَد.
ياژگبن کلیدی :دهاعٌح؛ درخِی حزارذ؛ ًَساد؛ خزٍب خَعسی
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تغسزی طَالًی هذذ در تخؼ هزالثرّای ٍیضُی ًَساداى را
دارًذ =ًَ .<4ساداى ًارط تِ دلیل عیغسن ایوٌی ضؼیف ٍ ًارط
لادر تِ حفع دهای طثیؼی تذى تذٍى هٌثغ گزهایی خارخی
ًیغسٌذ =.<5
هذیزیر ٍضؼیر گزهایی ،یه خٌثِی هْن در هزالثر اس
ًَساد در ًَساداى ززم ٍ ًَساداى ًارط خزخطز در تخؼ
هزالثرّای ٍیضُ هیتاؽذ .هذیزیر زٌظین حزارذ تزای تمای
ًَساداى ،حیازی اعر سیزا زغییز در ثثاذ ٍضؼیر گزهایی ًَساد
هیزَاًذ هٌدز تِ ػَارض ًاخَاعسِی فیشیَلَصیىی ؽاهل افشایؼ
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مقذمه
زأهیي ّوَعساس گزهایی ًَساداى زاسُ هسَلذ ؽذُ خْر تماء
ٍ رؽذ آىّا ضزٍری اعر =ًَ .<1ساداى تِ طَر هؼوَل در
هؼزض اس دعر دادى تیؼ اس حذ گزها تِ دلیل ػذم زىاهل
عیغسن زٌظین گزهایی ٍ ًغثر تاالی عطح تذى تِ ٍسى
هیتاؽٌذ = .<2تمای ّز ًَساد تغسگی تِ زَاًایی ٍی در زٌظین
دهای تذى دارد = .<3خیؾزفرّای طة ًَساداى ٍ فٌاٍری
خشؽىی تِ طَر چؾوگیزی هغؤٍل افشایؼ تمای ًَساداى ًارط
زاسُ هسَلذ ؽذُ هیتاؽذ .ایي ًَساداى تِ طَر هؼوَل ًیاسهٌذ
زطاتك تا هحیط خارج رحوی تَدُ ٍ تِ ّویي دلیل زدزتِی

ثبثبئی ي َمکبران
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مواد و روشها
ایي خضٍّؼ یه هطالؼِی زَصیفی -همطؼی اس ًَع
هؾاّذُای اعر وِ در عال  1399در تخؼّای هزالثر ٍیضُی
ًَساداى ؽْز ّوذاى اًدام ؽذ ٍ خاهؼِی آهاری آى ؽاهل
ًَساداى ًارط ( 34زا ّ 37فسِ) زحر گزموٌٌذُی زاتؾی هزوش
آهَسؽی درهاًی فاطویِ ّوذاى هیتاؽذ .حدن ًوًَِ تز اعاط
هطالؼِی ّ ٍ Kohوىاراى = <4تا اطویٌاى  95درصذ ٍ لذرذ
آسهَى  80درصذ تزای همایغِی یه تلَن زصادفی ّفرگاًِ
(ّفر هىاى اًذاسُگیزی درخِی حزارذ) تز اعاط خذٍل ًوًَِ
تزای آًالیش ٍاریاًظ تِ زؼذاد ً 20فز در ّز گزٍُ زؼییي ٍ در
هدوَع ًَ 140ساد تزآٍرد ٍ ًوًَِّا تِ ؽیَُی در دعسزط
اًسخاب ٍ ٍارد هطالؼِ ؽذًذ .اتشار ایي خضٍّؼ ؽاهل دهاعٌح
دیدیسال خْر عٌدؼ دهای اگشیالری ًَساداى ٍ دهاعٌح ٍ
رطَترعٌح هحیط خْر عٌدؼ دهای هحیط تَدًَ .ع
دهاعٌح اگشیالر هَرد اعسفادُ ،دهاعٌح دیدیسال هارن تَئزر
هذل  FT15/1عاخر وؾَر آلواى وِ دلر آى  ± 1درخِی
عاًسیگزاد تَد .دهاعٌح ٍ رطَترعٌح هارن هیٌگل وِ
هحذٍدُی اًذاسُگیزی دها تیي هٌفی  20زا هثثر  50درخِی
عاًسیگزاد ٍ هحذٍدُی عٌدؼ رطَتر تیي  100-0درصذ تَد.
هیشاى دلر آى  ±1درخِی عاًسیگزاد تزای دهاّای تیي 30-0
درخِی عاًسیگزاد ٍ  ±2درخِی عاًسیگزاد تزای عایز دهاّا
تَد .هیشاى دلر آى تزای اًذاسُگیزی رطَتر تیي  80-40درصذ
تزاتز تا  ٍ ±5تزای عایز همادیز رطَتر  ±9تَد .خْر عٌدؼ
خایایی دهاعٌح دیدیسال ٍ رطَترعٌح ،لثل اس ؽزٍع
ًوًَِگیزی ،والیثزُ ؽذًذ .خْر یىغاىعاسی ؽزایط
گزموٌٌذُّای هَرد اعسفادُ در ایي خضٍّؼّ ،وگی
گزموٌٌذُّای هارن زَعاى عاخر وؾَر ایزاى تَد وِ تِ طَر
دٍرُای ّز ؽؼ هاُ زَعط هٌْذعیي زدْیشاذ خشؽىی والیثز
هیگزدًذ .تزای خوغآٍری دادُّا اس فزم خضٍّؾگزعاخسِ
اعسفادُ ؽذ وِ ایي فزم ؽاهل اطالػاذ دهَگزافیه ًَساداى
هَرد تزرعی ٍ دهای ثثر ؽذُ زَعط خزٍب اًىَتازَر تزای ّز
 7لغور اس ًَاحی هَرد هطالؼِ تَد .رٍػ ًوًَِگیزی تِ ایي
زززیة تَد وِ اتسذا خظ اس اًسخاب ًَساداًی وِ هؼیارّای ٍرٍد
تِ هطالؼِ را داؽسِ تاؽٌذ ،اًىَتازَر را تِ رٍی  37درخِ لزار
دادُ ٍ تزای ّز ًَساد خزٍب تِ زززیة در هحلّای خیؾاًی،
لفغِی عیٌِ در تیي دًذُّا ،سیز تغل راعر ،لغور راعر ٍ
تاالیی ؽىن ،تاسٍّا در هداٍرذ ًَن عیٌِ ،سیز تغل چح ،خؾر
خاّا ٍ لغور تاالیی راى هسصل ؽذُ ٍ خْر ازصال آى اس چغة
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هصزف اوغیضى ،اعیذٍس هساتَلیه ٍ ّیدَگلیغوی ٍ خطز اعسزط
عزها ٍ ّیدَززهی گزدد =ّ .<6یدَززهی تؼذ اس سایواى یه هؾىل
خْاًی هززثط تا هزي ٍ هیز ًَساداى هیتاؽذ = .<10-7لزار دادى
طَالًیهذذ ًَساد سٍدرط یا تیوار در هؼزض اعسزط عزها
هوىي اعر ًسایح هصیثرتاری داؽسِ تاؽذ وِ تْثَدی در ًَساد
خزخطز را طَالًیزز هیوٌذًَ .ساداى ّیدَززم ّوچٌیي دچار
اعیذٍس تَدُ ٍ در تزخی اس آىّا هوىي اعر ًیاسهٌذ هذاخلِی
دارٍیی تاؽٌذ = .<11خْر خیؾگیزی اس اعسزط عزهاًَ ،ساداى
در هؼزض خطز را تالفاصلِ خظ اس زَلذ در هحیط گزم لزار
هیدٌّذ زا سهاًی وِ لادر تِ حفع هغسمل ثثاذ حزارذ تاؽٌذ.
تِ دلیل ایيوِ گزهای سیاد ًیش عثة افشایؼ هصزف اوغیضى ٍ
والزی هیؽَد ،لزار دادى ًَساد در هحیط خیلی گزم ًیش
صذهِسا هیتاؽذ = .<12تا زَخِ تِ حدن سیاد گزهای اس
دعررفسِ زَعط فزایٌذّای زثخیز ،زاتؼ ٍ زواعی وِ ًَساداى
زاسُ هسَلذ ؽذُ زدزتِ هیوٌٌذ ،خؾه وزدى ٍ لزار دادى آىّا
سیز گزموٌٌذُی زاتؾی ،یه الذام اٍلیِ خْر واّؼ اس دعر
رفسي گزها اعر = .<13خزعساراى تزای دعسیاتی تِ زٌظین دهایی
هطلَب هسىی تِ اطالػازی ّغسٌذ وِ اس عٌغَرّای حزارذ خَعسی
گزموٌٌذُّای زاتؾی یا اًىَتازَرّا دریافر هیوٌٌذ =.<12
 D'Agatiتِ اّویر هحل لزار دادى عٌغَر خزٍب حزارزی
رٍی هحل صحیح تذى ًَساد تِ هٌظَر خیؾگیزی اس تزرعی غلط
وِ هیزَاًذ زفغیز ًادرعسی اس درخِی حزارذ هزوشی تذى ارائِ
وٌذ ،اؽارُ هیوٌذ .هؾخص ؽذُ اعر وِ در سهاى خایؼ دهای
تذى ًَساداى تا اعسفادُ اس خزٍبّای خَعسی ،تیؾسزیي
ّوثغسگی دهای تذى تا دهای سیز تغل ٍخَد دارد .اس طزفی
اًذاسُگیزی درخِی حزارذ سیز تغل چح تا اعسفادُ اس دهاعٌح
دیدیسالی یه رٍػ اعساًذارد خْر زخویي دهای هزوشی
هیتاؽذ .هطالؼاذ گذؽسِ در تخؼّای ًَساداى ًؾاى دادُاًذ
وِ دهاعٌح دیدیسال تِ اًذاسُی دهاعٌح خیَُایی در زؾخیص
ّیدَززهی هؤثز اعر =.<6
تز اعاط هطالؼاذ اًدام ؽذُ هؾخص گزدیذ وِ تیؾسز
افزاد ،اّویر خایؼ دهای تذى ًَساداى ًارط تغسزی در تخؼ
هزالثرّای ٍیضُی ًَساداى تِ رٍػّای دیگز را ون اّویر
زلمی هیوٌٌذ = .<16-14ؽَاّذ ٍ ّواٌّگی اًذوی در وارّای
تالیٌی در ارزثاط تا هىاى ایذُآل عٌغَر خزٍب حزارزی در
ًَساداى ٍخَد دارد .هطالؼاذ اًذوی در هَرد زؼییي تْسزیي
هىاى لزار دادى ایي عٌغَرّا تِ هٌظَر ایيوِ وذام یه اس ایي
هحلّا تْسز ّغسٌذٍ ،خَد دارد = .<17تِ ػالٍُ تا زَخِ تِ ایي
وِ هیشاى ّوگٌی دهای خَعسی اًذاسُگیزی ؽذُ در هٌاطك
هخسلف خَعر ًَساداى زحر گزموٌٌذُی زاتؾیٌَّ ،س تِ طَر
واهل زؼییي ًؾذُ اعر = ٍ <18زاوٌَى هطالؼِای خیزاهَى
زؼییي تْسزیي هحل ازصال حظگز خَعسی در ًَساداى ًارط
زحر گزموٌٌذُّای زاتؾی تز دهای ثثر ؽذُ اًدام ًؾذُ اعر

ٍ تا زَخِ تِ اّویر زٌظین هٌاعة درخِی حزارذ تذى ًَساداى،
خضٍّؾگز تز آى ؽذ زا تا طزاحی ًمؾِای اس درخِی حزارذ
لغورّای هخسلف تذى تِ زؼییي تْسزیي ًاحیِ تزای تزرعی
دهای تذى ًَساد تدزداسد.
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هٌاعة ٍ ضذ حغاعیر اعسفادُ ؽذ زا ػالٍُ تز ازصال خزٍب،
خاصیر ػایك گزهایی ًیش داؽسِ تاؽذ .عدظ دهای ًَساد وِ
رٍی صفحِی دیدیسال گزموٌٌذُ ًؾاى دادُ هیؽذ تِ هذذ دٍ
دلیمِ تؼذ ثثر ؽذ ،لذا هذذ سهاى ازصال ّز خزٍب در ّز ًاحیِ
دٍ دلیمِ تَد .تِ طَر ّوشهاى دهای سیز تغل چح تا دهاعٌح
دیدیسال اًذاسُگیزی ٍ ثثر ؽذ .دهاعٌح هَرد اعسفادُ در ایي
هطالؼِ ،خظ اس  30ثاًیِ لادر تِ ثثر درخِی حزارذ تَد .خظ
اس اًذاسُگیزی دها در یه ًاحیِ ،خزٍب را خذا وزدُ ٍ دٍ دلیمِ
تِ ًَساد اعسزاحر دادُ ٍ عدظ خزٍب تِ ًاحیِی تؼذی هسصل
ؽذ .ول هذذ سهاى اًدام وار تز رٍی یه ًَساد 15 ،دلیمِ تَد.
اطالػاذ دهَگزافیه ٍ خایِای ًظیز ٍسى سهاى زَلذٍ ،سى وًٌَی،
ًَع سایواى هادرٍ ،خَد هؾىالذ سایواًی ،زؾخیص،
دهای هحیط ٍ ًَع خَسیؾي ًَساد ثثر ؽذ .خظ اس
خوغآٍری دادُّا ،اطالػاذ ٍارد ًزمافشار ً SPSSغخِی 23
(  )version 23, IBM Corporation, Armonk, NYؽذ.
زواهی وذّای اخاللی هَرد ًیاس خْر اًدام هطالؼِ اس خولِ
حفع خلَذ تیوار ،رػایر اصَل وار تا تیوار ،اهاًرداری در
ثثر دادُّا ٍ اعسفادُ اس دادُّا ٍ غیزُ هَرد زَخِ
لزار گزفسٌذ.
خْر زؼییي دهاّای ثثر ؽذُ در ّفر گزٍُ هَرد هطالؼِ
ٍ گزٍُ رفزًظ اس هیاًگیي ،اًحزاف هؼیار ٍ فاصلِی اطویٌاى
 95درصذ اعسفادُ ؽذ ٍ خْر همایغِی هیشاى دلر هىاىّای
اًذاسُگیزی درخِی حزارذ اس رٍػّای آهاری آًالیش ٍاریاًظ ٍ
ًوَدار تلٌذ ٍ آلسوي خْر زؼییي درخِی زَافك هىاىّای
اًذاسُگیزی تا رٍػ رفزًظ اعسفادُ ؽذّ .وچٌیي هیاًگیي هطلك
خطاّا تزای ّز گزٍُ زؼییي گزدیذ .ثثر هؼٌیداری آسهَىّا در
ایي هطالؼِ تا  Pوَچهزز اس  0/05در ًظز گزفسِ ؽذ.

جديل  :8همایغِی دهای ثثر ؽذُ در ًَاحی هَرد هطالؼِ تا دهای
سیز تغل چح در ًَساداى تغسزی در تخؼّای هزالثر ٍیضُی ًَساداى
ؽْز ّوذاى
P
df
t
میبوگیه ±
متغیز
اوحزاف معیبر
35/58 ± 0/95
35/16 ± 1/05
35/58 ± 0/95
35/83 ± 0/85
35/58 ± 0/95
35/37 ± 1
35/58 ± 0/95
35/36 ± 0/94

سیز تغل چح
خیؾاًی
سیز تغل چح
ؽىن
سیز تغل چح
تاسٍ
سیز تغل چح
خا

3/59

139

0/001

-3/49

139

0/001

3/151

139

0/003

3/340

139

0/002

یافسِّا در ارزثاط تا زؼییي ٍ همایغِی دهای خَعسی رٍی
ؽىن تا دهای سیز تغلی چح ًؾاى هیدّذ وِ زفاٍذ آهاری
هؼٌیداری تیي رٍػ ثثر درخِی حزارذ اس سیز تغل چح ٍ
ؽىن ٍخَد دارد (.)P ; 0/001
یافسِّا در ارزثاط تا زؼییي ٍ همایغِی دهای خَعسی رٍی
تاسٍ تا دهای سیز تغلی چح ًؾاى هیدّذ وِ زفاٍذ آهاری
هؼٌیداری تیي رٍػ ثثر درخِی حزارذ اس سیز تغل چح ٍ
تاسٍ ٍخَد دارد (.)P ; 0/003
در راتطِ تا زؼییي ٍ همایغِی دهای خَعسی رٍی خا تا دهای
سیز تغلی چح در ًَساداى ًارط ،یافسِّا ًؾاى هیدّذ وِ زفاٍذ
آهاری هؼٌیداری تیي رٍػ ثثر درخِی حزارذ اس سیز تغل
چح ٍ خا ٍخَد دارد (.)P ; 0/002
در ارزثاط تا زؼییي ًاحیِی هٌاعة وٌسزل دهای خَعسی در
ًَساداى ًارط زحر گزموٌٌذُی زاتؾی طثك خذٍل  ،2یافسِّا
ًؾاى هیدّذ وِ ّوثغسگی تیي آگشیالری چح ٍ راعر تیؾسز
اس ّوِ اعر ( )r ; 0/91یؼٌی تْسزیي هحل لزار دادى خزٍب
ززهَهسز اًىثازَر وِ دهای ًشدیه تِ رفزًظ یؼٌی اگشیالری
چح را ًؾاى دّذ ،اگشیالری راعر هیتاؽذ.

جديل  :2همایغِ ی ّوثغسگی تیي دهای سیز تغل چح (رفزًظ) تا عایز ًَاحی هَرد هطالؼِ
سیز ثغل چپ ي
َمجستگی Pearson
p value

832

رفزوس

پیشبوی

قفسٍی سیىٍ

شکم

ثبسي

سیز ثغل راست

ران

پب

1
0/001

0/672
0/001

0/863
0/001

0/843
0/001

0/890
0/001

0/913
0/001

0/816
0/001

0/885
0/001
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یافتهها
ًوًَِی هَرد تزرعی ؽاهل ًَ 140ساد ّ 37-34فسِی
تغسزی در تخؼ هزالثرّای ٍیضُی ًَساداى تیوارعساى فاطویِ
ّوذاى تَد وِ  54درصذ ًَساداى هَرد هطالؼِ ،هذوز ٍ
 46درصذ ،هؤًث ٍ  88درصذ ًَساداى حاصل عشاریي تَدًذ.
یافسِّا در ارزثاط تا زؼییي ٍ همایغِی دهای خَعسی رٍی
خیؾاًی تا دهای سیز تغل چح در ًَساداى ًارط زحر

گزموٌٌذُی زاتؾی ًؾاى هیدّذ وِ زفاٍذ آهاری هؼٌیداری
تیي رٍػ ثثر درخِ حزارذ اس سیز تغل چح ٍ خیؾاًی ٍخَد
دارد (( )P ; 0/001خذٍل .)1

ثبثبئی ي َمکبران

تحث
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نتیجهگیری
یافسِّای خضٍّؼ ًؾاى داد وِ زفاٍذ آهاری هؼٌیداری
تیي رٍػ ثثر درخِی حزارذ اس سیز تغل چح ٍ راى ٍخَد
ًذاؽر .هطالؼِی  Chehrza ٍ Pouyدر هغایزذ تا ًسایح
هطالؼِی حاضز تَد وِ تِ ػمیذُی خضٍّؾگز ،ایي اخسالف
هیزَاًذ تِ دلیل رٍػ اًدام خضٍّؼ تاؽذ =.<23
ًسایح تزرعی حاضز ًؾاى داد وِ زفاٍذ آهاری هؼٌیداری
تیي رٍػ ثثر درخِی حزارذ اس سیز تغل چح ٍ خا ٍخَد دارد
وِ ّنراعسا تا هطالؼِی  Chehrza ٍ Pouyهیتاؽذ =.<23
خذٍل ً 5ؾاى داد وِ ّوثغسگی تیي آگشیالری چح ٍ
راعر تیؾسز اس ّوِ تَد ،یؼٌی تْسزیي هحل لزار دادى خزٍب
ززهَهسز اًىثازَر وِ دهای ًشدیه تِ رفزًظ یؼٌی اگشیالری
چح را ًؾاى دّذ اگشیالری راعر هیتاؽذ .ایي ًسیدِ ّنراعسا
تا هطالؼِی ّ ٍ Schaferوىاراى تَد = ٍ <17در هغایزذ تا
هطالؼِی  <4= Yu ٍ Koh ،<23= Chehrza ٍ Pouyتَد وِ تِ
ػمیذُی خضٍّؾگز ایي اخسالف در ًسیدِ هیزَاًذ تِ ػلر
اخسالف در رٍػ وار ٍ ًَع ًوًَِ تاؽذ.
اس یافسِّای هطالؼِی حاضز ٍ زؼییي هٌاعةززیي هىاى
تزای اًذاسُگیزی دهای خَعر ،هیزَاى خْر خایؼ دلیك ٍ
838
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ًسایح ایي هطالؼِ ًؾاى داد وِ تْسزیي هىاى خْر ازصال
خزٍج خَعسی وِ تیؾسزیي ّوثغسگی را تا دهای رفزًظ دارد،
اگشیالری راعر تَد؛ خظ تا زَخِ تِ ایيوِ حفع دهای تذى
ًَساد یىی اس اصَل هْن در هزالثر اس ًَساداى تغسزی در تخؼ
هزالثرّای ٍیضُی ًَساداى هیتاؽذ ٍ اس تغیاری اس آعیةّا
خیؾگیزی هیًوایذ ،السم اعر هحل صحیح لزارگیزی عٌغَر
خزٍب حزارزی رٍی هحل صحیح تذى ًَساد تِ هٌظَر خایؼ
صحیح دهای تذى تِ هزالثیي عالهر آهَسػ دادُ ؽَد.
یافسِّای هطالؼاذ <20= Thomas ٍ <19= Trevisanuto
ّوچٌیي ًؾاى داد وِ زفاٍذ آهاری هؼٌیداری تیي رٍػ ثثر
درخِی حزارذ اس سیز تغل چح ٍ خیؾاًی ٍخَد دارد .در خضٍّؼ
ّ ٍ Robertson-Smithوىاراى وِ تا ػٌَاى همایغِی درخِی
حزارذ خیؾاًی تا درخِی حزارذ سیز تغلی در ًَساداى تغسزی در
تخؼ ٍیضُی ًَساداى اًدام گزدیذ ًیش زفاٍذ آهاری هؼٌیداری
تیي رٍػ ثثر درخِی حزارذ سیز تغلی تا درخِ حزارذ خیؾاًی
ٍخَد داؽر وِ در راعسای ًسایح خضٍّؼ حاضز تَد =.<21
در زحمیمی دیگز وِ زَعط ّ ٍ Duranوىاراى تا ػٌَاى
همایغِی دهای خیؾاًی ٍ اگشیالری در ًَساداًی تا ٍسى ووسز اس
 1500گزم اًدام گزدیذً ،سایح ًؾاى داد وِ زفاٍذ آهاری
هؼٌیداری تیي دهای خیؾاًی ٍ دهای سیز تغل ٍخَد ًذارد وِ ایي
هغایزذ هیزَاًذ ًاؽی اس زفاٍذ در خاهؼِی خضٍّؼ تاؽذ =.<22
ًسایح ًؾاى داد وِ زفاٍذ آهاری هؼٌیداری تیي رٍػ ثثر
درخِی حزارذ اس سیز تغل چح ٍ لفغِی عیٌِ ٍخَد ًذارد .در
ّویي راتطِ در هطالؼِای وِ زَعط  Yu ٍ Kohتا ػٌَاى
همایغِی دلر زؼییي هحل دهای خزٍج خَعسی تا دهای
اگشیالری در ًَساداى زحر گزموٌٌذُی زاتؾی اًدام گزدیذ ًیش
تیؾسزیي ّوثغسگی تیي ًاحیِی اگشیالری ٍ لفغِی عیٌِ
گشارػ گزدیذ وِ ّن راعسا تا ًسایح هطالؼِی حاضز تَد =<4؛ در
حالی وِ در هطالؼِی وین زفاٍذ آهاری هؼٌیداری تیي ثثر
درخِی حزارذ اگشیالری ٍ لفغِی عیٌِ ٍخَد داؽر .تِ
ػمیذُی خضٍّؾگز ،ایي زفاٍذ در ًسایح را هیزَاى تِ رٍػ اًدام
هطالؼِ ًغثر داد چزا وِ در هطالؼِی وین هیاًگیي دهای
اگشیالری تا هیاًگیي دهای لفغِی عیٌِ همایغِ ؽذُ تَد در
حالی وِ در خضٍّؼ حاضز دهای اگشیالری در هذذ سهاى
 15دلیمِ تا دهای لغورّای هخسلف تذى ًَساد همایغِ ؽذ.
در یافسِّای هطالؼِی حاضز ،زفاٍذ آهاری هؼٌیداری تیي
رٍػ ثثر درخِی حزارذ اس سیز تغل چح ٍ ؽىن ٍخَد داؽر
در حالیوِ در هطالؼِی  <4= Yu ٍ Kohزفاٍذ آهاری
هؼٌیداری تیي ثثر درخِی حزارذ اس سیز تغل ٍ ؽىن ٍخَد
ًذاؽر وِ در ایي هَرد ًیش اػسماد خضٍّؾگز تز ایي هیتاؽذ وِ
ایي زفاٍذ در ًسایح تِ دلیل زفاٍذ در رٍػ اخزا هیتاؽذ.

در هطالؼِی ّ ٍ Schaferوىاراى وِ تا ػٌَاى همایغِی
دهای خزٍج خَعسی تا دهای سیز تغلی اًدام گزفر ًسایح ًؾاى
داد وِ زفاٍذ هؼٌیداری تیي دهای سیز تغل چح ٍ ؽىن ٍخَد
ًذارد وِ تا ًسیدِی هطالؼِی حاضز در هغایزذ تَد =.<17
در خضٍّؼ ّ ٍ Schaferوىاراى وِ تا ػٌَاى همایغِی دهای
خزٍج خَعسی تا دهای سیز تغلی اًدام گزفر ًسایح ًؾاى داد وِ
زفاٍذ هؼٌیداری تیي دهای سیز تغل چح تا سیز تغل راعر ٍ ؽىن
ٍ خْلَی چح تذى ٍخَد ًذاؽر وِ تا ًسیدِی ایي هطالؼِ در هَرد
ّوثغسگی دهای سیز تغل راعر ٍ چح ّوغَ تَد =.<17
یافسِّای خضٍّؼ حاضز ّوچٌیي ًؾاى داد وِ زفاٍذ آهاری
هؼٌیداری تیي رٍػ ثثر درخِی حزارذ اس سیز تغل چح ٍ تاسٍ
ٍخَد داؽرً .سایح هطالؼِی  Chehrza ٍ Pouyتا ػٌَاى ؽٌاعایی
تْسزیي هىاى ازصال خزٍج خَعسی در ًَساداى تغسزی در تخؼ
ٍیضُی ًَساداى تا ًسایح هطالؼِی حاضز ّنراعسا تَد =.<23
یافسِّای خضٍّؼ حاضز ًؾاى داد وِ زفاٍذ آهاری
هؼٌیداری تیي رٍػ ثثر درخِی حزارذ اس سیز تغل چح ٍ سیز
تغل راعر ٍخَد ًذارد .در خضٍّؼ ّ ٍ Schaferوىاراى ًیش
ًسایح ًؾاى داد وِ زفاٍذ هؼٌیداری تیي دهای سیز تغل چح تا
سیز تغل راعر ٍخَد ًذاؽر وِ تا ًسیدِی ایي هطالؼِ ّوغَ
تَد = .<17اس هحذٍدیرّای ایي هطالؼِ هیزَاى تِ ػذم
ّوىاری تزخی اس واروٌاى درهاًی اؽارُ وزد وِ تا زؼاهل تیؾسز،
رایشًیّای هسفاٍذ ٍ خلة ّوىاری ،ایي هحذٍدیر رفغ ؽذ.
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.ّیچگًَِ زؼارض هٌافؼی تیي ًَیغٌذگاى ٍخَد ًذارد
مالحظات اخالقی
ایي هطالؼِ دارای زأییذیِی اخالق اس وویسِی اخالق در
خضٍّؼ داًؾگاُ ػلَم خشؽىی ّوذاى تا وذ اخاللی
. هیتاؽذIR.UMSHA.REC.1397.879
حمایت مالی
 زَعط9906184036 ایي خضٍّؼ تا ؽوارُی طزح
 زأهیي،هؼاًٍر زحمیماذ ٍ فٌاٍری داًؾگاُ ػلَم خشؽىی ّوذاى
.هالی ؽذُ اعر

ایوي ٍضؼیر ًَساد ٍ تْثَد ػولىزد خزعساراى ٍاحذ هزالثرّای
ٍیضُی ًَساداى ٍ ّوچٌیي خیؾگیزی اس ػَارض ًاخَاعسِی
 در اًسْا خیؾٌْاد.اخسالل در دهای تذى ًَساد اعسفادُ ًوَد
هیگزدد خضٍّؼّای تیؾسزی در ایي هَرد تِ ػٌَاى یه
.هَضَع هْن ٍ هطزح صَرذ گیزد
تشکر و قذردانی
، خاًَادُی ایؾاى،ًَِیغٌذگاى اس زواهی ًَساداى هَرد هطالؼ
هؼاًٍر هحسزم زحمیماذ ٍ فٌاٍری ٍ زواهی وغاًی وِ تِ ًحَی
. زؾىز ٍ لذرداًی هیًوایٌذ،تِ اًدام ایي خضٍّؼ ووه ًوَدًذ
تضاد منافع
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