چکیده:
هقذهِ ٍ ّذف ۸بشسػی ػالین حیبتی ساّی هَثش ٍ ػشیغ خْت کٌتشل ٍضؼیت هذدخَ ٍ هؼیبسی خْت حل هـکالت ببلیٌی ٍی
اػت ٍ هٌدش بِ کٌتشل ؿشایطی هی ؿَد کِ بیوبس سا دس هؼشض خطش قشاس دادُ اػت .دهبی بذى سا دس ببلیي هی تَاى اص هحل ّبیی
هبًٌذ صیش بغل ،صیش صببى ،پیـبًی ،ؿشیبى سیَی ،هشی ،حلق ،هثبًِ ٍ اخیشا اص طشیق هدشای گَؽ (سٍؽ توپبًیک) اًذاصُ گیشی کشد،
اهب پبیبیی ٍ سٍایی ایي سٍؽ دس ؿشایط هحیطی هختلف (گشهی ٍ ػشدی) هَسد ػَال اػت .لزا هطبلؼِ حبضش بب ّذف تؼییي تبثیش
دهبی هحیط بش پبیبیی دهبی توپبًیک دس داًـدَیبى داًـگبُ ػلَم پضؿکی گٌبببد دس ػبل  ۹۸۶۷طشاحی ٍ اًدبم ؿذ.
سٍؽ تحقیق ۸ایي هطبلؼِ اص ًَع ؿی ِ تدشبی بَدُ کِ بش سٍی داًـدَیبى داًـگبُ ػلَم پضؿکی گٌبببد اًدبم گشفت .بذیي هٌظَس بؼذ
اص گشفتي سضبیتٌبهِ اص ًوًَِ ّبی ٍاخذ ؿشایط ً ،ؼبت بِ اًذاصُ گیشی دهبی گَؽ آًْب دس دٍ هشحلِ اقذام گشدیذ .ابتذا دهبی
توپبًیک بؼذ اص  ۸۳دقیقِ قشاس گشفتي دس َّای گشم ( ۸۳دسخِ ػلؼیَع) ٍ بؼذ اص  ۸۳دقیقِ قشاس داؿتي دس َّای ػشد (  ۴۲دسخِ
ػلؼیَع ) اًذاصُ گیشی ٍ ثبت ؿذ .خْت اًذاصُ گیشی دهب اص دهبػٌح بشاٍٍى آ لوبًی اػتفبدُ ٍ ًَک پشٍپ پغ اص ضذ ػفًَی کشدى،
داخل گَؽ افشاد ٍ هوبع بش پشدُ توپبى قشاس هی گشفت ٍ ٍ پغ اص گشفتي دهب دس چک لیؼت ثبت هی ؿذ .ػپغ دهبی هحیط
گشم ٍ ػشد بب ّن هَسد هقبیؼِ قشاس گشفت .تدضیِ ٍ تحلیل دادُ ّب بب اػتفبدُ اص ًشم افضاس  ٍ spssکبسبشد آهبس تَصیفی ٍ آصهَى
ّبی هٌبػب اػتٌببطی ًظیش" تؼت تی صٍج " بب لحبظ ًوَدى ػطح )(p<۳0۳۳اػتفبدُ ؿذ.
یبفتِ ّب ۸دس ایي پظٍّؾ کِ ً ۹۳۳فش داًـدَ هَسد هطبلؼِ قشاس گشفتٌذ  ،دهبی گَؽ آًْب بؼذ اص  ۸۳دقیقِ هَاخِْ بب َّای گشم
(۸۳دسخِ) ٍ  ۸۳دقیقِ هَاخِْ بب َّای ػشد ( ۴۲دسخِ) گشفتِ ؿذ  ،هیبًگیي دهبی داخل  ٍ ۸۴0۵۸دهبی خبسج  ۸۴0۲۳دسخِ
ػبًتیگشاد ٍ اختالف ایي دٍ دهب  ۳0۸۸بَد ٍ ّوچٌیي اًحشاف هؼیبس دهبی داخل ٍ خبسج بِ تشتیب  ۳0۸۸۹,۳0۸۸۶بَد ٍ حذاقل
دهبی توپبًیک دس هحیط داخل  ٍ ۸۴حذاقل دهبی توپبًیک دس هحیط خبسج  ۸۳0۶بَد.
ًتیدِ گیشیً ۸تبیح ایي پظٍّؾ ًـبى داد کِ ۸اختالف دهبی توپبًیک دس هحیط ػشد ٍ گشم هؼٌی داس بَدُ ٍ دس چٌیي ؿشایطی
ًوی تَاى ایي سٍؽ سا بؼٌَاى ؿیَُ ای پبیب ٍ هٌبػب خْت اًذاصُ گیشی ٍ تؼییي دهبی بذى افشاد دس ؿشایط هختلف هحیطی هَسد
اکتفب قشاس داد ٍ .بَیظُ دس بیوبساى اػتفبدُ اص ػبیش سٍؿْب ًظیش اًذاصُ گیشی دهبی بذى اص طشیق دّبًی یب سکتبل سا ببیؼتی ّوچٌبى
بؼٌَاى سٍؿْبی هطوئي تش دس تغییشات دهبی هحیط هَرد ًظش داؿت.
ٍاطگبى کلیذی ۸توپبًیک ،دهب ،گٌبببد

