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ٍ فشار خَى سيستَليك ٍ دياستَليك در  يدگيهقابلِ با تٌ یّا رٍش ييب يّوبستگ

 قلبي كزًٍزی واراىيب
 2*، دكتز ًسين شزيف0يَسفيآقا زضايدكتز عل

 

 

ٍاى .1 ك زكتطاي ترههي ض ُ پ بضیقٌبؾي، زًا كگب ض تْطاى، ايطاى بمیزًا ًَ 

ٍاى. 2 ض تْطاى، ايطا زكتطاي ترههي ض ُ پیبم ًَ كگب  ىقٌبؾي، زًا

 چکيدُ
لصا . ٍ ثیوبضي عطٍق كطًٍط قلت ٍجَز زاضز( اؾتطؼ) ّبي هقبثلِ ثب تٌیسگي ثیي ضٍـ يقَاّس فطاٍاًي هجٌي ثط ّوجؿتگ :سابقِ ٍ ّدف

 وبضاىیٍ فكبض ذَى ؾیؿتَلیك ٍ زيبؾتَلیك زض ث( اؾتطؼ) يسگیهقبثلِ ثب تٌ يّب ضٍـ يیث يّوجؿتگ يییتع ،پػٍّف ييا يّسف انل

 . زعطٍق كطًٍط قلت ثَ

 CHD: Coronary Heart) توبم ثیوبضاى هجتال ثِ ثیوبضي عرطٍق كطًٍرط قلرت    هَضز هطبلعِ زض ايي پػٍّف، تیجوع :ّا هَاد ٍ رٍش

Disease )ِهجرتال ثرِ ثیوربضي عرطٍق كطًٍرط قلرت        وربض یث 44تعساز . قلت ٍ عطٍق قْیس ضجبئي تْطاى ثَزًس وبضؾتبىیكٌٌسُ ثِ ث هطاجع

اًترربة   طيٍاجس قرطا  وبضاىیث يیًوًَِ اظ ث َاىثِ عٌ ،وبضؾتبىیث يذهَن يّب هطزاى ٍ ثرف يظًبى، زاذل يزاذل يّب زض ثرف يثؿتط

 يثرطا . اٍهرطٍى اؾرتدبزُ قرس    تبلیجيالظاضٍؼ ٍ فَلکوي ٍ زؾتگبُ فكبض ذَى ز-يا هقبثلِ يّب ضاُ ي پػٍّف اظ پطؾكٌبهِ ييزض ا. قسًس

چٌرس   َىیطؾر ضگ لیر ٍ تحل طؾرَى یپ يّوجؿرتگ  تيتَنیدي ٍ ًیع ضرط  يآهبض يّب ّب ٍ ضٍـ اظ قبذم ،پػٍّف يّب زازُ يآهبض لیتحل

  .ثِ ضٍـ گبم ثِ گبم اؾتدبزُ قس يطیهتغ

هثجرت ٍ    يّوجؿتگ ،هساض ثب فكبض ذَى ؾیؿتَلیك ٍ زيبؾتَلیك جبىیّ يسگیهقبثلِ ثب تٌ يّب ضٍـ يیّب ًكبى زاز كِ ث يبفتِ :ّا يافتِ

.  ٍ هعٌبزاض ٍجَز زاضز يهٌد يّوجؿتگ ،لِ هساض ثب فكبض ذَى ؾیؿتَلیك ٍ زيبؾتَلیكأهؿ يسگیهقبثلِ ثب تٌ يّب ضٍـ يیث عیهعٌبزاض ٍ ً

تَاًس تغییطات هطثَط ثِ فكبض ذَى ؾیؿتَلیك ٍ زيبؾتَلیك ضا  هي 99/0ضاُ هقبثلِ ثب تٌیسگي ثب اطویٌبى  8اضظيبثي هجسز هثجت اظ ثیي 

 .ثیٌي كٌس پیف

زض ؾرط  فكربض ذرَى ؾیؿرتَلیك ٍ زيبؾرتَلیك ٍ       فيهساض ثبعث افعا جبىیّ يسگیهقبثلِ ثب تٌ يّب كبضثطز ضٍـ فيافعا: گيزی ًتيجِ

    .قَز يلِ هساض هٌجط ثِ كبّف زض ؾط  فكبض ذَى ؾیؿتَلیك ٍ زيبؾتَلیك هأهؿ يسگیهقبثلِ ثب تٌ يّب ضٍـ يطیكبضگ زض ثِ فيافعا
 

 عطٍق كطًٍط يوبضثی، فكبض ذَى ؾیؿتَلیك ٍ زيبؾتَلیك( اؾتطؼ) يسگتٌی ،يا هقبثلِ يّب ضٍـ: ٍاصگاى كليدی

 :لطدبً ثِ ايي هقبلِ ثِ نَضت ظيط اؾتٌبز ًوبيیس
Agha Yousefi AR, Sharif N. Relation between coping ways with stress and systolic and diastolic blood pressure in 

coronary heart disease. Pejouhandeh 2016;20(6):327-333. 
 

 0هقدهِ
ّربي قلجري عطٍقري     ثیوبضي كطًٍطي قلت، ثركي اظ ثیوربضي 

يب اًؿساز ايي عطٍق  ّؿتٌس كِ ثِ زلیل تٌگي عطٍق كطًٍط قلت

 ي عبضضِ ،زض ايجبز ايي ثیوبضي عبهل انلي. (1) قًَس ايجبز هي

ّبي  ثبقس، كِ هٌجط ثِ پیسايف پالک يه (AMD) آتطٍاؾکلطٍظ

كِ ثبعرث   گطزز ّبي كطًٍط هي ي زاذلي قطيبى ؾرت زض زيَاضُ

قَاّس فطاٍاًي هجٌي ثط  (.2)قَز  تٌگي يب اًؿساز ايي عطٍق هي

                                                 
زكترطاي ترههرري   ؛دكت ز ًس  ين ش زيف   :ل هکاتب  اتٍؤهس   دُ ًَيسٌ  *

: پس    ت الکتزًٍي    ك؛ ضٍاًكٌبؾرررري، زاًكررررگبُ پیرررربم ًررررَض تْررررطاى 
nasimsharif1982@yahoo.com 

. ّبي عرطٍق كطًٍرط ٍجرَز زاضز    ٍ ثیوبضي يسگیاضتجبط هیبى تٌ

ثبعث افعايف تطق  كبتکَالهیي ٍ كَضتیکَاؾتطٍئیس اظ  يسگیتٌ

هَجرت   يسگیر تٌّوچٌیي اهکبى زاضز  .قَز غسز زضٍى ضيع هي

قلجي ٍ هرط  ًبگْربًي قرَز     ي ولًِظوي زض ضطثبى قلت، ح ثي

اؾت  طٍیفكبض ٍ ً ياؾتطؼ ثِ هعٌ بي يسگیثِ طَض كلي تٌ(. 3)

عبهرل   بير ظا  تٌف كٌس اؾتطؼ جبزيكِ زض اًؿبى ا يٍ ّط هحطك

هقبثلرِ   يّرب  ضٍـ الظاضٍؼ ٍ ّوکبضاى .قَز يه سُیًبه يسگیتٌ

ّربي ضفتربضي ٍ قرٌبذتي كرِ      اي اظ پبؾد ضا ثِ عٌَاى هجوَعِ

ٌ  ضؾبًسى فكبضّبي هَقعیت حساقلّسفكبى ثِ  ظا  يسگیر ّربي ت

ّبي هرطتجط   آًچِ زض فطايٌس ثیوبضي. (4) اًس اؾت، تعطيف كطزُ

ٍ قست آى اّویت زاضز، ًرَ    يسگیثیف اظ ذَز تٌ يسگیثب تٌ
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 ٍ فكبض ذَى يسگیهقبثلِ ثب تٌ يّب ضٍـ يیث يّوجؿتگزٍهبٌّبهِ پػٌٍّسُ                                                                                / 328

هرطزم زض  . ظا اؾت يسگیفطز زض ثطاثط عبهل تٌ ي ٍاكٌف ٍ هقبثلِ

ٌ  هَاجِْ ثرب هَقعیرت   ِ   داظ پبؾر  ،ظا يسگیر ّربي ت اي  ّربي هقبثلر

اي  ّبي هقبثلِ كبضگیطي اًَا  قیَُ ثِ. كٌٌس هتدبٍتي اؾتدبزُ هي

پیبهررسّبي  ،(هررساض جرربىیّ)ٍ ًبكبضآهررس  (هررساض لِأهؿرر) كبضآهررس

 جيًترب (. 7) هتدبٍتي ثط ؾرالهت جؿروبًي ٍ ضٍاًري افرطاز زاضز    

ِ  ،ّرب  غبلت پرػٍّف   ييثطتطؤضا ثرِ عٌرَاى هر    يجربً یّ ي هقبثلر

 .(5)اًررس  كررطزُ يعطفرره يورربضیث -يسگیررتٌ ي ضاثطررِ ي ٍاؾررطِ

ِ   پررػٍّف ًقررف هتغیطّرربي   ي ّرربي اًجرربم قررسُ زض ظهیٌرر

ًكربى   CHDهجرتال ثرِ    وربضاى یضٍاًكٌبذتي ثط ضًٍرس ثْجرَز ث  

ِ  يّب اًس كِ اؾتدبزُ اظ ضٍـ زازُ هحرَض زض ضًٍرس     هقبثلِ هؿرأل

ثْجَز ثطذي اظ ثیوربضاًي كرِ زچربض اًدربضكتَؼ قلجري ثَزًرس،       

 ،ثَزُ ٍ ايي ثیوبضاى ضهحَ  اي ّیجبى هقبثلِ يّب هؤثطتط اظ ضٍـ

ؾرربظگبضي اجتورربعي ٍ ضٍاًرري ثیكررتطي ضا ثعررس اظ تررطذیم اظ  

ـ   اي  هقبثلررِ يّررب ثیوبضؾررتبى ًؿررجت ثررِ افررطازي كررِ اظ ضٍ

 (. 6)اًس  ًكبى زازُ ،كطزًس هحَض اؾتدبزُ هي ّیجبى

ثرط فكربض   ؾرعايي  ِ ثیط ثأت ،ٍ ضاّْبي هقبثلِ ثب اؾتطؼ اؾتطؼ

زُ قبيع ثَ ي يك يبفتِ ،فكبض ذَى ًبقي اظ اؾتطؼ. ذَى زاضز

ٍ ّوکبضاى  ؿَىيگط(. 7) ثبقس زضنس هي 20تب  15ٍ قیَ  آى 

 فيًكبى زازًس كِ اؾتطؼ هٌجط ثرِ افرعا   يا هطبلعِ بىيزض جط

ٍ  كیبؾتَليز ذَىفكبض  ك،یتَلیزض فكبض ذَى ؾ يقبثل تَجْ

 يّرب  شكط كطزًرس كرِ اٍپ پبؾرد    عیگطزز ٍ ً يه 2β-تیهًََؾ

ذطررط اثررتال ثررِ   فيزض افررعا ،اؾررتطؼ يکيَلررَغيعیف يضٍاًرر

. (8) ثط اؾتؤه بضیثؿ يعطٍق يقلج كیآتطٍاؾکلطٍت يّب يوبضیث

 يیاضتجربط ثر   يثرِ ثطضؾر   جرت ٍ ّوکربضاى   ،زض پػٍّكي زيگط

 بؾرتَلیك ذَى ٍ فكبض ذَى ؾریتَلیك ٍ زي  يّب غلظت ؾلَل

 ،جيًتررب. پطزاذتٌررس يسگیررّدتررِ تٌ كيررثررب اؾررتطؼ زض طررَل 

زض ؾرط  فكربض ذرَى ؾیؿرتَلیك ٍ      فيافرعا  ي زٌّرسُ  ًكبى

عبهررل  ي جررِی، ّوَگلررَثیي ٍ ّوبتَكطيررت زض ًتكیبؾررتَليز

 يٍ ّوکربضاى زض پػٍّكر   كيَلَيّوچٌیي . (9) ظا ثَز يسگیتٌ

 يسگیررهقبثلررِ ثررب تٌ يّررب ًكرربى زازًررس كررِ اؾررتدبزُ اظ ضٍـ

ٍ  كیؿرتَل یثرب كربّف زض ؾرط  فكربض ذرَى ؾ      ،هرساض  لِأهؿ

ثبالتط زض  يظًسگ تیدیثْتط ٍك يشٌّ طيثب تهَ عیٍ ً كیبؾتَليز

 ،زض پػٍّكري زيگرط  . (10) ثبقرس  يهرطتجط هر   يكطًٍط وبضاىیث

 فيهٌجرط ثرِ افرعا    ،ايلیٌع ٍ ّوکبضاى ًكبى زازًس كِ اؾرتطؼ 

گرطزز ٍ   زض ؾط  فكبض ذرَى ٍ ضرطثبى قلرت هري     يقبثل تَجْ

ِ  يّرب  اظ ضٍـ ،هرتلرف  يّرب  تیر زض هَقع سير افرطاز ثب   يا هقبثلر

افرطاز زض   يفرطز  يّرب  تدبٍت ّوچٌیي، .ٌسيهتدبٍت اؾتدبزُ ًوب

ذطط اثتال ثِ  فيثب افعا كيَلَغيعیف يضٍاً يّب يسگیپبؾد ثِ تٌ

 هرطتجط اؾرت  ، ٍ عطٍق كطًٍرط قلرت   يعطٍق -يقلج يّب يوبضیث

 بالّوکبضاى ًكبى زازًس كرِ اؾرتطؼ ثر    ّوچٌیي اليت ٍ. (11)

 يٌیث فیضا پ يبؾتَليٍ ز يؿتَلیفكبض ذَى ؾ فيتَاًس افعا يه

ق كطًٍرط قلرت   ٍعرط  يوربض یفطز ضا زض ثطاثط ث زض ًْبيت،كٌس كِ 

 . (12) ؾبظز يه طيپص تیآؾ

 تیظطف ي ثط ًقف ضاثطِ ،طیاذ ي زِّ يّب آًجب كِ پػٍّف اظ

 يبضیكٌٌس ٍ ثؿ يه سیكأُت يؾبظـ هَجَز ظًسُ ثب ثْساقت ضٍاً

قرسًس،   يهر  يتلقر  يكِ زض گصقتِ نطفبً جؿوبً ييّب يوبضیاظ ث

ٍ  يا هقبثلِ يّب هقبثلِ، ضٍـ تیظا، ظطف يسگیعَاهل تٌاهطٍظُ ثب 

قرًَس   يگصاقتِ هر  ِزض ضاثط يؾبظـ ضٍاًكٌبذت تیظطف تبًيًْب

عرطٍق   يوربض یٍ ثب تَجِ ثِ ثطٍظ ٍ قریَ  ضٍظافرعٍى ث  ( 14،13)

 ِ ثْساقرت ٍ   ي كطًٍط قلت ٍ تأكیس ضٍظافعٍى پػٍّكگطاى عطنر

ضٍاًي ثرب   يؿتيعَاهل ظ يیث يّوجؿتگ تٌسضؾتي ثط ّوطاّي ٍ

 لیررضررطٍضت تحل ،يّرربي قلجرري عطٍقرر ثررطٍظ ٍ تررساٍم ثیورربضي

ٌ   يّرب  ضٍـ يیث يّوجؿتگ ثرب فكربض ذرَى     يسگیر هقبثلرِ ثرب ت

عرطٍق كطًٍرط قلرت كرِ      وبضاىیؾیؿتَلیك ٍ زيبؾتَلیك زض ث

ثریف اظ پریف احؿربؼ     ،ثبقرس  حبضط ًیع هري  ي ّسف هطبلعِ

ـ    اظ ّوچٌریي، . گطزز هي ِ   آًجرب كرِ كربضثطز ضٍ  يا ّربي هقبثلر

هتأثط اظ فطٌّر  ٍ ؾربذتبضّبي اجتوربعي     ،يسگیًبكبضآهس ثب تٌ

 يّب ضاُ حثبقٌس، اًجبم تحقیقبت ثَهي ٍ كبضثطزي ٍ انال هي ًیع

( يهقبثلرِ زضهربًگط  ) يًبكبضآهس زض قبلت آهَظـ عولر  يا هقبثلِ

تَاًرس   ، هيقَز ًگط ًیع هحؿَة هي طت ؾالهت ي كِ زض حَظُ

ِ ّبي پیكگیطي اٍلیِ  ضيعي زض ثطًبهِ  ي هرَضز اؾرتدبزُ   ،ٍ ثبًَير

ٍ  يهر یجبهعرِ ٍ هطاكرع تكر   اًرسضكبضاى ثْساقرت   جسي زؾت

ّ . قطاض گیطز يزضهبً ثبقرٌس،   هطلرع هري   كرگطاى تب آًجب كرِ پػٍ

زض . گیرطز  اًجربم هري   طاىيپػٍّف حبضط ثطاي ًرؿتیي ثبض زض ا

ّبي پػٍّف حبضط زض تحقیقبت هیساًي زيگرط   نَضتي كِ يبفتِ

ّربي   ضيعي زض ثطًبهِاظ آى تَاى  هي ،طزًیع هَضز حوبيت قطاض گی

ِ  يّب انالح ضاُ ي پیكگیطاًِ ٌ   يا هقبثلر زض  يسگیر ًبكبضآهرس ثرب ت

 .عول آٍضزِ ثْیٌِ ث ي دبزُاؾت ،ّب ثیوبضي

 

 ّا ٍ رٍش هَاد
ثِ توبم ثیوبضاى هجتال  هَضز هطبلعِ زض ايي پػٍّف، تیجوع

CHD ِقلت ٍ عطٍق قْیس ضجربئي   وبضؾتبىیكٌٌسُ ثِ ث هطاجع

 يپرػٍّف پرؽ اظ ثطضؾر    يير زض ا. ثَزًس 1390تْطاى زض ؾبل 

 وبضؾرتبى یث يتَؾط ؾِ زاٍض زض هعبًٍرت پػٍّكر   قیططح تحق

پرػٍّف ٍ اذرص    يير ا سيیأتْطاى ٍ ت ييضجب سیقلت ٍ عطٍق قْ

 وبضیث 22) وبضیث 44ّب، تعساز  ٍ ثرف وبضؾتبىیٍضٍز ثِ ث جَظه

 يیبًگیر هرطز ثرب ه   وبضیث 22ؾبل ٍ  50/56 يؾٌ يیبًگیظى ثب ه

 يّرب  زض ثررف  يثؿرتط  CHDهجرتال ثرِ    (ؾربل  73/57 يؾٌ

 ،وبضؾرتبى یث يذهَنر  يّب هطزاى ٍ ثرف يظًبى، زاذل يزاذل

 طيتعرساز ًوًَرِ ثطاؾربؼ ؾرب    . ثِ ضٍـ ّسفوٌس اًتربة قرسًس 
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ٍضٍز زض ايي پرػٍّف   بضیهع. (12،11،9،8) قس يییهطبلعبت تع

، ًساقرتي  (ثجرت ًربم  )ضضبيت ثیوبض ثطاي قرطكت زض پرػٍّف   

 يطیر ٍ قست زضگ CHDثیوبضي جسي پعقکي غیط اظ  ي ؾبثقِ

كطًٍرط قلرت ثرب     يّبي انرل  اظ ض  يکيحساقل زض  عطٍق كطًٍط

ّربي   ثرف. ثَز يَگطافيآًػ سيیأثب ت يزضنس گطفتگ 90اظ  فیث

ْیس ضجبئي ايي اهکربى  زٍلتي ٍ ذهَني زض ثیوبضؾتبى قلت ق

كِ افطاز هتعلق ثِ طجقبت هرتلف اقتهبزي ٍ  ٌسضا فطاّن ؾبذت

، هرست  يوربض یهرست ث  .اجتوبعي زض ايي پػٍّف قطكت كٌٌرس 

عرطٍق كطًٍرط ثرب اؾرتدبزُ اظ      يطیر ٍ قرست زضگ  يظهبى ثؿرتط 

 گرط يٍ ز يٍ قرست تٌگر   طیثط اؾبؼ تعساز ض  زضگ يَگطافيآًػ

. اؾترطاپ قرس  وبضاىیث يپعقک ي اظ پطًٍسُ ،بظیاطالعبت هَضز ً

علررل پررػٍّف ٍ اّررساف اًجرربم     یپررؽ اظ تَضرر  يیّوچٌرر

ِ  تيضضرب  بفرت يالظم ٍ زض يّرب  فيآظهب ِ  يكتجر  ي ًبهر  ي اظ ّور

ِ  ،پرػٍّف  يير كٌٌسُ زض ا قطكت وبضاىیث   يّرب  ضاُ ي پطؾكرٌبه

ؾرسؽ فكربض ذرَى     .زض هَضز آًْب اجرطا قرس   يسگیهقبثلِ ثب تٌ

ثب اؾتدبزُ اظ زؾرتگبُ فكربض    وبضاىیٍ زيبؾتَلیك ث تَلیكؾیؿ

 .قس گیطي اٍهطٍى اًساظُ تبلیجيذَى ز

ّكت ( 4) الظاضٍؼ-فَلکوي يا هقبثلِ يّب ضاُ ي پطؾكٌبهِ 

لِ هساض كِ عجبضتٌرس اظ  أهؿ يّب ضا كِ قبهل هقبثلِ اي ضاُ هقبثلِ

، حرل هسثطاًرِ   يطيپرص  تیٍلؤ، هؿياجتوبع تيحوب يجؿتجَ

هساض كِ قبهل  جبىیّ يّب ثلِهجسز هثجت ٍ هقب يبثيلِ اضظأهؿ

ِ يجَ يگرط، زٍض  يبضٍير هقبثلِ ضٍ  يزاض كرتي يٍ ذَ تٌربة ، اجبًر

آظهَى هكتول ثرط   ييا. زّس يثبقٌس ضا هَضز ؾٌجف قطاض ه يه

 کرطت یل بؼیهق يضٍ يگصاض عالهت قيهبزُ اؾت كِ اظ طط  66

 كتطی، ث1كبض ثطزم ِ ث يثطم ندط، تبحس يكبض ًوِ ث) تب ؾِ ندطاظ 

. قرًَس  يهر  يگصاض ًوطُ( 3كبض ثطزم ِ ث بزي، ظ2ثطزم كبض ِ هَاقع ث

، 81/0 يطاًر يا يّرب  يآظهرَزً  يكرل آظهرَى ثرطا    ييبيپب تيضط

 يّرب  بؼیر ٍ ذرطزُ هق  70/0لِ هرساض  أهؿر  يّرب  بؼیر هق ذطزُ

 يّوجؿرتگ  تيضرط (. 15)گعاضـ قسُ اؾت  69/0هساض  جبىیّ

ِ  يّرب  يّب ضٍـ يآى  ثطا  يٍ ثرطا % 78هرساض   جربى یّ يا هقبثلر

زؾرت آهرسُ اؾرت ٍ     ِ ثر % 80 لِ هرساض أهؿ يا هقبثلِ يّب ضٍـ

 ثبقرس  يهر  يقرٌبذت  ضٍاى يّرب  پرػٍّف  يثطا يهٌبؾج ي لِیٍؾ

ِ  يّب ضٍـ ي اعتجبض پطؾكٌبهِ يیّوچٌ(. 18-16) اظ  يا هقبثلر

 ي لِیٍؾر  كِ ثِ يا هقبثلِ يّب اًساظُ يثجبت زضًٍ فيآظهب قيطط

. قرسُ اؾرت   يبثير اضظ س،ير آ يكطاًجبخ ثِ زؾرت هر   يآلدب تيضط

 يٌیيعوَهبً زضكرطاى پرب   يا هقبثلِ يّب اًساظُ يثطآٍضز ثجبت زضًٍ

 ،فرَلکوي ٍ الظاضٍؼ . طزیر گ يقرطاض هر   جير قبثل قجَل ضا يِ زاهٌ

 يّررب اظ ضٍـ كيررّط يضا ثررطا 66/0تررب  79/0 يثجرربت زضًٍرر

ثررب  َى رفكربض ذر   يطریگ اًساظُ .(15) اًس گعاضـ كطزُ يا هقبثلِ

اٍهرطٍى نرَضت    تربل یجيز ذرَى بض رزؾرتگبُ فكر   اؾتدرربزُ اظ 

ّرب ٍ   اظ قربذم  ،پرػٍّف  يّب زازُ يآهبض لیتحل يثطا .گطفت

 تياًحرطاف اؾرتبًساضز، ضرط    ي،یبًگیر قربهل ه  يآهبض يّب ضٍـ

افعاض  ثب ًطم يطیچٌس هتغ َىیضگطؾ لیٍ تحل طؾَىیپ يّوجؿتگ

SPSS ِاؾتدبزُ قس 17 ي ًؿر. 
 

 ّا يافتِ
ًدط ثِ  8ٍ  21، 15. قسًس يثطضؾ، ظى وبضیهطز ٍ ث وبضیث 22

ثرِ ثربال    بلؾ 65ٍ  65تب  55، 55تب  45 يؾٌ ي زض ضزُ تیتطت

ًدرط   8ٍ  سلنيًدط فَق ز 12 سلن،يًدط هسضک ز 24. قطاض زاقتٌس

هجرسز   يبثير اضظ"ًورطُ هتعلرق ثرِ     ييكرتط یث. زاقتٌس ؿبًؽیل

 (. 1جسٍل )ثَز  "گط يبضٍيضٍ"ًوطُ هطثَط ثِ  ييٍ كوتط "هثجت

 
 واراىيب يدگيهقابلِ با تٌ یّا ًوزات رٍش یّا يياًگيه عيتَس .0 جدٍل

 .عزٍق كزًٍز قلب هَرد هطالعِ
 

 اًحزاف استاًدارد يياًگيه يدگيهقابلِ با تٌ یّا رٍش

 0/4 6/11 ياجتوبع تيحوب يجؿتجَ

 4/2 6/8 يطيپص تیٍلؤهؿ

 3/4 9/11 لِأحل هسثطاًِ هؿ

 4/4 3/14 هجسز هثجت يبثياضظ

 6/4 8/9 طگ يبضٍيضٍ

 3/4 8/9 ييگع يزٍض

 3/4 7/10 (يذَزهْبضگط) يزاض كتييذَ

 1/5 4/11 ٍ اجتٌبة عيگط

 

 هررساض جرربىیّ يسگیررهقبثلررِ ثررب تٌ يّررب كرربضثطز ضٍـ يیثرر

ثب ( ٍ اجتٌبة عيٍ گط يزاض كتيي، ذَبًِيجَ يگط، زٍض يبضٍيضٍ)

هثجرت ٍ   يّوجؿرتگ  ،فكبض ذرَى ؾیؿرتَلیك ٍ زيبؾرتَلیك   

هقبثلِ ثرب   يّب كبضثطز ضٍـ يیثّوچٌیي، . ٍجَز زاقتهعٌبزاض 

، ياجتوررربع تيرررحوب يجؿرررتجَ) لِ هرررساضأهؿررر يسگیرررتٌ

ثرب  ( هجرسز هثجرت   يبثيلِ اضظأهؿ ًِحل هسثطا ،يطيپص تیٍلؤهؿ

ٍ  يهٌدرر يّوجؿرتگ  ،فكربض ذرَى ؾیؿرتَلیك ٍ زيبؾرتَلیك    

 ،ضاُ هقبثلرِ ثرب تٌیرسگي    8ثیي  اظ(. 2جسٍل ) قس سُيهعٌبزاض ز

هعٌربزاضي   يُ كٌٌرس  ثیٌري  پیف ،جَيبًِ اي زٍضي فقط ضاُ هقبثلِ

طَض كِ  ثطاي فكبض ذَى ؾیؿتَلیك ٍ زيبؾتَلیك  ثَز ٍ ّوبى

 47/0فكبض ذَى ؾیؿتَلیك ٍ  بًؽيٍاض 49/0قَز  هكبّسُ هي

فكرربض ذررَى زيبؾررتَلیك تَؾررط ايرري ضاُ هقبثلررِ ثررب  بًؽيررٍاض

ثیٌري   پریف  يِ هعبزلر  (.3جرسٍل  ) قَز يه يٌیث فیپ يسگیتٌ

 :ثبقس ضگطؾیَى آى ثِ قطح ظيط هي
 

yi = 0 + 1xi1 + 2xi2 + ... pxip +  

 كیؿتَلیفكبض ذَى ؾ;348/12(+704/0)×زٍضي جَيبًِ+ذطب
yi = 0 + 1xi1 + 2xi2 + ... pxip +  

 كیبؾتَليفكبض ذَى ز;  483/8(+743/0)×زٍضي جَيبًِ+ذطب
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عزٍق كزًٍز قلب با فشار خَى  واراىيب( هدار جاىيلِ هدار ٍ ّأهس) يدگيهقابلِ با تٌ یّا رٍش ييب زسَىيپ يّوبستگ بيضزا .2 جدٍل

 .سيستَليك ٍ دياستَليك در آًْا
 

 زيًام هتغ
 فشارخَى دياستَليك فشارخَى سيستَليك

 هعٌبزاضي ّوجؿتگي هعٌبزاضي ّوجؿتگي

 001/0 -65/0 001/0 -66/0 ياجتوبع تيحوب يجؿتجَ

 001/0 -58/0 001/0 -60/0 يطيپص تیهؿئَل

 001/0 -58/0 001/0 -59/0 لِأحل هسثطاًِ هؿ

 001/0 -58/0 001/0 -64/0 هجسز هثجت يبثياضظ

 001/0 66/0 001/0 70/0 گط يبضٍيضٍ

 001/0 68/0 001/0 70/0 يٌيگع يزٍض

 001/0 60/0 001/0 59/0 (يذَزهْبضگط) يزاض كتييذَ

 001/0 60/0 001/0 687/0 ٍ اجتٌبة عيگط

 
 

 .بِ رٍش گام بِ گام  هزبَط بِ فشار خَى سيستَليك ٍ دياستَليك یزيچٌد هتغ َىيرگزس .7 جدٍل
 

 فشار خَى سيستَليك

 هقساض ذطبي اؾتبًساضز  اؾکَض  R   Rؾط  هعٌبزاضي     F زضجِ آظازي   هیبًگجي هجصٍضات   ضطيت  هسل     هجوَ  هجصٍضات 

 1/1            49/0      70/0       001/0          2/41              5/44                1              5/44   ضگطؾیَى    

 1/1               42             3/45ثبقیوبًسُ        

 ؾط  هعٌبزاض                     Beta               Tضطيت اؾتبًساضز             Bضطيت غیطاؾتبًساضز         هتغیط            

(Constant)                     3/12 

 001/0                       4/6                          70/0                                23/0        زٍضي جَيبًِ              

 دياستَليكفشار خَى 

 هقساض ذطبي اؾتبًساضز  اؾکَض  R   Rؾط  هعٌبزاضي     F زضجِ آظازي   هیبًگجي هجصٍضات   ضطيت  هسل     هجوَ  هجصٍضات 

 58/0             47/0     68/0        001/0          3/38              8/12                 1             8/12   ضگطؾیَى     

 3/0                  42             2/14ثبقیوبًسُ        

 ؾط  هعٌبزاض                     Beta                Tضطيت اؾتبًساضز             Bضطيت غیطاؾتبًساضز              هتغیط        

(Constant )                    1/8 

 001/0                       1/6                          68/0                                   12/0زٍضي جَيبًِ                      

 

  بحث
تَاًرس   ّبي ّیجربًي هري   يسگیاًس كِ تٌ ّب ًكبى زازُ پػٍّف

 يسگیر گرطزز ٍ تٌ هجري زض عرطٍق كَچرك    ٍهٌجط ثرِ هیکطٍتط 

اؾیس قٌبذتِ قسُ يك آهیٌَ)هَجت ثبال ضفتي َّهَؾیؿتئیي 

ؾرطم  ( ثبقرس  ؾبظي ثطاي عطٍق كطًٍرط هري  اؾت كِ عبهل ذطط

 ضقري زض گعا(. 20،19) ؾبظز سُ ٍ اظ ايي ضاُ قلت ضا ضًجَض هيق

ضٍي  هؿرتقین ثِ طَض هوکي اؾت  يسگیزيگط آهسُ اؾت كِ تٌ

ثرِ  . گرطزز  يقلجر  ي حولِ ثیط گصاقتِ ٍ هٌجط ثِأعطٍق كطًٍط ت

يیررس أفبضهبكَلَغي تؾرربيکَّررط حرربل اظ ًظررط پرربتَفیطيَلَغي ٍ 

 َىكرَضتیعٍل ٍ تر   كربتکَالهیي،  ،يسگیر اًس كِ زض طَل تٌ كطزُ

 ؾرین يبثس ٍ زض ًتیجِ هَجرت كربّف پتب   ؾوسبتیك افعايف هي

ِ  قلت ثِ ذهَل زض هیَكبضز هي  ي قَز كِ ثسيي تطتیت آؾرتبً

آضيتوي ضا  ي ضا پبيیي آٍضزُ ٍ تَؾعِتحطيك الکتطيکي هیَكبضز 

تَجرِ ثرِ    طیر اذ يّرب  زض ؾبل ،ضٍ يياظ ا(. 21) كٌس تؿْیل هي

 هرتلف يبرّ ب آى زض گطٍُرهقبثلِ ث يبرّ ٍ ضٍـ يسگیهٌبثع تٌ

 

 

هرَضز تَجرِ ٍ    بضیثؿ ،يقلج يّب يوبضیثِ ث بىيزض هجتال ػُيثِ ٍ

كربضگطفتي  ِقطاض گطفتِ اؾت ٍ ًكربى زازُ قرسُ كرِ ثر     يثطضؾ

ِ  يّب ضٍـ  يسگیر زض كربّف تٌ  يثط، ًقرف هْور  ؤهر  يا هقبثلر

ُ  طايظ. (22) زاقتِ اؾت ِ  يّرب  اًترربة ضا هٌبؾرت زض   ي هقبثلر

فكربضّب ثرط    طیثأتَاًرس اظ تر   يقسُ ه جبزيا يضٍاً يثطاثط فكبضّب

 وربضاى یزض ث يقٌبذت يوٌيا يَهبكطّبیث عاىیٍ ه يؾالهت ضٍاً

 .عطٍق كطًٍط قلت ثکبّس

 ثلِهقب يّب ًكبى زاز كِ ثیي كبضثطز ضٍـّبي پػٍّف يبفتِ

ّیجبى هساض ثب فكبض ذَى ؾیؿتَلیك ٍ زيبؾتَلیك   يسگیثب تٌ

ِ   يّوجؿرتگ  ،عرطٍق كطًٍرط قلرت    وبضاىیزض ث  ي هثجرت ٍ ضاثطر

كرربضثطز  فيكررِ افررعا يهعٌرر ييررٍجررَز زاضز، ثررِ ا يهعٌرربزاض

 ٌجرط ه ،وبضاىیث ييهساض زض ا جبىیّ يسگیهقبثلِ ثب تٌ يّب ضٍـ

زض فكبض ذَى ؾیؿتَلیك ٍ زيبؾرتَلیك   زض ؾطَح فيثِ افعا

كرِ   يیكر یپ يّرب  پرػٍّف  جيّب ثب ًترب  ايي يبفتِ. قَز يبى هرآً
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ٌ   يعرطٍق كطًٍرط   وربضاى یًكبى زازًس ث ٍ  يسگیر زض هقبثلرِ ثرب ت

ـ  كتطیٍاضزُ ث يفكبضّب ِ  يّرب  اظ افطاز ؾربلن اظ ضٍ ثرب   يا هقبثلر

اؾررتطؼ ٍ  عیرركٌٌررس ٍ ً يهررساض اؾررتدبزُ هررجرربىیّ يسگیررتٌ

زض  فيهساض ثب اؾتطؼ هٌجط ثِ افرعا  اي ّیجبى ّبي هقبثلِ ضٍـ

ّوؿرَ   ،قرَز  يؾطَح فكبض ذَى ؾیؿتَلیك ٍ زيبؾتَلیك ه

اي ثِ عٌرَاى   هقبثلِ يّب ضٍـ ،يثِ طَض كل (.24،23،9،8) اؾت

، قٌبذتي ٍ ضفتربضي ثرِ هٌظرَض افرعايف     ّبيي ّیجبًي كَقف

یطي اظ پیكررگ ّرربيي ثررطاي تطرربثق فررطز ثررب هحرریط ٍ يررب تررالـ

 يير ا (.25)ظا تَنیف قرسُ اؾرت   پیبهسّبي هٌدي قطايط فكبض

اظ  يسگیهقبثلِ ثب تٌ يّب هعٌب اؾت كِ اگط ايي ضٍـ ييثس بفتِي

  ٌ كوترط فكربضظا    يسگیر ًَ  هؤثط، ثب كدبيت ٍ ؾربظگبضاًِ ثبقرس ت

قَز ٍ ٍاكٌف ًؿجت ثرِ آى ًیرع زض ضاؾرتبي كربّف      تلقي هي

اگط ؾجك يرب ضٍـ هقبثلرِ    يپیبهسّبي هٌدي آى ذَاّس ثَز ٍل

ضا كٌترطل   يسگیهساض، ًبؾبظگبض ٍ ًبكبفي ثبقس ًِ تٌْب تٌ جبىیّ

كٌس، ثلکِ ذَز ايي ٍاكٌف، هٌجع فكربض ثرِ قروبض آهرسُ ٍ      ًوي

 .فكبض ذَى ؾیؿتَلیك ٍ زيبؾتَلیك ذَاّس قس فيثبعث افعا

 يا هقبثلررِ يّررب ّررب، ضٍـ اغلررت پررػٍّف  جيًتررب يیّوچٌرر

اًس ٍ  سُیًبه يوبضیث -يسگیتٌ ي ٍاؾطِ ييتطهْنهساض ضا  جبىیّ

 يبثير هرساض ثرب اضظ   جبىیّ يّب اًس كِ اؾتدبزُ اظ ضٍـ ًكبى زازُ

 تیر دیثربالتط ٍ ك  يسگیر تٌ عاىیر ه جِیٍ زض ًت يسگیاظ تٌ يهٌد

زض ؾررطَح فكرربض ذررَى   فيٍ افررعا( 26) تررطييیپررب يظًررسگ

( 11،8)عطٍق كطًٍط قلت  وبضاىیؾیؿتَلیك ٍ زيبؾتَلیك زض ث

اًرس كرِ    ًكبى زازُ يهتعسز يّب پػٍّف يیّوچٌ. اؾت طاُّو

هٌجط ثرِ   يسگیهساض ثب تٌ جبىیّ يا هقبثلِ يّب اؾتدبزُ اظ ضٍـ

افعايف افؿطزگي ٍ ًبكبضآهسي زض قرم گطزيسُ ٍ ثِ طجع آى 

فطز ضا ثیف اظ پیف زض هَاجِْ ثب اؾتطؾَضّب ًربتَاى ؾربذتِ ٍ   

ثِ اًدربضكتَؼ   ستعگصاقتِ ٍ اٍ ضا هؿ يهٌد طیثأثط فكبض ذَى ت

ّربي   ؾیؿتن ،يسگیاظ آًجب كِ زض هَاضز ثطٍظ تٌ .ًوبيس قلجي هي

ضٍاًي ٍ اجتوبعي ثرِ نرَضتي زض ّرن تٌیرسُ ٍ      ،يوٌيظيؿتي، ا

ٌ  پبضچِ عول هي يك ـ   يسگیر كٌٌرس، ت  يّرب  ٍ عرسم كربضثطز ضٍ

ّبي جؿروي   تَاًس هَجت فطؾَزگي هٌبؾت ثب آى هي يا هقبثلِ

ٍ  يططيررق تغییررطات ضفترربض   ظضٍاًرري ٍ اجتورربعي گررطزز ٍ ا  

فیعيَلَغيك ثط ؾطَح فكبض ذرَى ؾیؿرتَلیك ٍ زيبؾرتَلیك    

 (.27،13)هٌدي ثگصاضز  طیثأت

كربضثطز   يیًكربى زاز كرِ ثر   حبضرط  پرػٍّف   گطيز يجِیًت

لِ هررساض ثررب فكرربض ذررَى أهؿرر يسگیررهقبثلررِ ثررب تٌ يّررب ضٍـ

 ،عررطٍق كطًٍررط قلررت ورربضاىیؾیؿررتَلیك ٍ زيبؾررتَلیك زض ث

هعٌرب كرِ    ييثس. ٍجَز زاضز يٍ ضاثطِ هعٌبزاض يهٌد يّوجؿتگ

لِ هساض هٌجط ثِ أهؿ يسگیهقبثلِ ثب تٌ يّب كبضثطز ضٍـ فيافعا

 يير كبّف زض ؾط  فكبض ذَى ؾیؿتَلیك ٍ زيبؾتَلیك زض ا

 يیكر یپ يّرب  پرػٍّف  جيثب ًتب عیايي يبفتِ ً. گطزز يه وبضاىیث

كرع  هقبثلِ هتوط يّب ضٍـ ،يثِ طَض كل(.  11،10)ّوگطا اؾت 

ثرِ هٌظرَض    طیهحر  يضٍ نیهؿرتق  يّبتیلِ قبهل فعبلأثط هؿ

قرسُ ٍ زض   يتلقر  عیآهسير اؾت كِ تْس يطيانالح قطا بي طییتغ

تَاًرس   ياحؿربؼ كٌرس هر    وربض یكٌس كِ ث يثطٍظ ه ييّبتیهَقع

 يّب اظ ضٍـ يثطذ(. 28)زّس  طییتغ بيضا كٌتطل كطزُ  تیهَقع

گصقرتِ،   بتیر اؾرتدبزُ اظ تجطث  :عجبضتٌرس اظ  َُیق ييزض ا يعول

حرل هكرکل،    يثرطا  كرتط یاطالعربت ث  يآٍض جورع  ،يٌر یٍاقع ث

 بير ضٍـ حرل هكرکل   . لِأتَجِ ثِ ًقبط هثجرت هؿر   ٍ هكَضت

 يَُیقر  ييٍ ؾبظگبضتط ييتط لِ ثِ عٌَاى هٌبؾتأثط هؿ طكعهتو

 يضٍاً يهحؿَة قسُ ٍ اؾتدبزُ اظ آى ثب ؾالهت يسگیكٌتطل تٌ

ٍ كبّف زض ؾطَح فكبض ذَى ؾیؿتَلیك ٍ زيبؾتَلیك   وبضیث

 (.29) زاضز نیاضتجبط هؿتق

ضٍـ  ،زض ايي پرػٍّف ًكربى زازُ قرس كرِ تٌْرب      ّوچٌیي

ذررَى  هعٌرربزاضي ثررطاي فكرربض ي كٌٌررسُ تعیرریي ،جَيبًررِ زٍضي

يیررس ايرري يبفتررِ أزض ت .ؾیؿررتَلیك ٍ زيبؾررتَلیك ثررَزُ اؾررت

اي كبضآهس  بثلِّبي هق كبضگیطي ضٍـ تَاى گدت كِ افطاز ثب ثِ هي

زض هقبثل هكکالت ٍ تٌیسگي آهربزگي ثیكرتطي يبفترِ ٍ ترَاى     

ثیوبضي عطٍق كطًٍرط قلرت   . كٌٌس ثیكتطي ضا تجطثِ هي يلِهقبث

ي ضا ثِ ّوطاُ زاضز كرِ  ظا، ٍاكٌك ثِ عٌَاى يك ٍضعیت اؾتطؼ

ثبقرس ايري اهرط     ّبي ّیجبًي، جؿوبًي ٍ ضٍاًي هي قبهل پبؾد

ٍ ثیوبضاى زض پري آى ّؿرتٌس كرِ ايري      ؾجت فكبض ضٍاًي قسُ

كٌبض آهسُ ٍ  طظا ضا كٌتطل، ازاضُ ٍ يب ثب ايي قطاي قطايط اؾتطؼ

 يّررب َُیكررِ قرراؾررت  يزض حرربلايرري . ثررب آى ظًررسگي كٌٌررس

تَاًٌرس ثبعرث كربّف     يهساض هبًٌس ضٍـ زٍضي جَيبًِ ه جبىیّ

هكرکل   تیر تطت ييجْت حل هكرکل قرًَس ٍ ثرس    وبضیتالـ ث

ِ یثِ نرَضت هرعهي ٍ پ   يٍ زض هَاضزثطططف ًكسُ  وبضیث  كرطفت

زض ؾطَح فكبض ذَى ؾیؿتَلیك  فيٍ هٌجط ثِ افعا سيآ يزض ه

ّ  ،ييثٌربثطا . گطزز ٍ زيبؾتَلیك هي هرساض   جربى یضٍـ كٌترطل 

 ،قبثل كٌترطل  طیغ يّبتیهٌبؾت ًجَزُ ٍ فقط زض هَقع كِیّو

 هقبثلرِ ثرب   يَُیترَاى گدرت قر    يهر  ثٌربثطايي  .ثبقس يهٌبؾت ه

 ،ّوَاضُ ثِ عٌَاى ضٍـ هطلَة ٍ هٌبؾرت  ،هساض لِأهؿ يسگیتٌ

 (.30) طزیگ يهَضز اؾتدبزُ قطاض ه

ٌ  سير جس يّبسگبُيز توطكرع ثرط    يثرِ جرب   يسگیر زض هرَضز ت

فرطز   يآى ثِ ًقف هٌبثع ضٍاًكرٌبذت  تیٍ اّو يسگیتٌ تیهبّ

زض احؿبؾربت   يٍ ثْجرَز  طییتغ بيظا ثب عَاهل فكبض ييبضٍيزض ضٍ

ترَاى   يهر  قير طط يير اظ ا طاير ظ ،زاضًس سیكأعَاهل ت يياظ ا يًبق

فرطاّن   ،كوك ثِ فرطز تحرت فكربض    يهٌبؾت ثطا يزضهبً طیتساث

 ياظ قرست فطاٍاًر   يسگیهقبثلِ افطاز ثبتٌ يچگًَگ ييثٌبثطا. كطز

هساض  لِأهؿ يا هقبثلِ يّب اؾتدبزُ اظ ضٍـ(. 31) تط اؾت آى هْن
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 وربضاى یزض ث يثربالتط  يظًرسگ  تیر دیثْترط ٍ ك  يثب تهرَض شٌّر  

اًرس كرِ    ّرب ًكربى زازُ   پرػٍّف (. 10) ثبقس يهطتجط ه يًٍطكط

ـ   فيثبعررث افررعا ،هررساض لِأهؿرر يا هقبثلررِ يّررب اؾرتدبزُ اظ ضٍ

قسُ ٍ ثرط   وبضیث يِیضٍح فياعتوبز ثِ ًدؽ ٍ افعا ،يّسفوٌس

 يهٌدر  طیثأؾطَح فكربض ذرَى ؾیؿرتَلیك ٍ زيبؾرتَلیك  تر     

كرِ   اًرس  هطبلعبت هرتلف ًكبى زازُ يیّوچٌ. (32) گصاضز يًو

تط  هساض ٍ هثجت لِأهؿ يّب عطٍق كطًٍط قلت كِ اظ ضٍـ وبضاىیث

كرِ اظ   يكٌٌرس كوترط اظ افرطاز    ياؾرتدبزُ هر   يسگیزض هقبثل تٌ

ترط هبًٌرس اجتٌربة ٍ اًکربض      يهرساض ٍ هٌدر   جربى یّ يضاّجطزّب

قرطاض   يٍ حورالت قلجر   يكٌٌس، زض هعطو افؿرطزگ  ياؾتدبزُ ه

ؾطَح فكبض ذرَى ؾیؿرتَلیك ٍ    زض ًتیجِ،ٍ  (35،33) زاضًس

اًترربة   ّوچٌریي،  .تط اؾرت  ييیپب وبضاىیث ييزيبؾتَلیك زض ا

قرسُ،   جربز يا يّرب  يسگیزض ثطاثط ثب تٌ ٌبؾته يا هقبثلِ يّب ضاُ

ثکبّرس ٍ زض   وربض یث يّب ثط ؾالهت ضٍاً يسگیتٌ طیثأتَاًس اظ ت يه

زض  فيٍ عرسم افرعا   كتطیٍ اًطجبق ّط چِ ث يثِ ؾبظگبض ،جِیًت

 .بًجبهسیؾطَح فكبض ذَى ؾیؿتَلیك ٍ زيبؾتَلیك ث

 

 گيزی ًتيجِ

اي ّیجرربى هساضاًررِ ٍ اجتٌرربثي ٍ  هقبثلررِ يّررب ضٍـ كرربّف

ـ       يّرب  ًبكبضآهس زض ثیوربضاى عرطٍق كطًٍرط قلرت ٍ افرعايف ضٍ

 ،لِ هررساض ٍ قررٌبذتي هررؤثطأهؿرر ي ؾرربظگبضاًِ ّوچررَى هقبثلررِ

ٍ كربّف   يسگیر تَاًس ثِ عٌَاى ؾسط هحبفظ زض هقبثلِ ثرب تٌ  هي

. ؾطَح فكربض ذرَى ؾیؿرتَلیك ٍ زيبؾرتَلیك تلقري گرطزز      

 يهساذالت ضٍاًكٌبذتي اظ جولِ في هقبثلرِ زضهربًگط   ثطتوطكع 

قرٌبذتي ٍ ًیرع ثیوربضاى     كِ ضٍقي ثطاي زضهربى ثیوربضاى ضٍاى  

هجتال ثِ پیبهسّبي جؿوبًي تٌیسگي ٍ ّرن ثرِ عٌرَاى ضٍقري     

 سيثب ،سيآ يثِ قوبض هاي كبضآهس  ّبي هقبثلِ ثطاي آهَظـ هْبضت

 طي ثیوربضاى قلجري عطٍقري زض ًظر    رن پطٍتکرل زضهبًر  رعء هْرج

 . گطفتِ قَز

ِ   ،ّوچٌیي آهربضي پرػٍّف ثرِ زاليرل      ي هحرسٍزيت ًوًَر

قطايط جؿوي ذبل ثیوبضاى ثؿتطي زض ثیوبضؾرتبى ٍ كؿرت   

ضضبيت اظ آًبى جْت قطكت زض پػٍّف ٍ عسم اهکربى ثطضؾري   

 ًٍرط قلرت ٍ هقبيؿرِ ثریي زٍ    ضٍي افطاز فبقس ثیوبضي عرطٍق كط 

گطٍُ افطاز زاضاي ثیوبضي كطًٍط قلت ٍ فبقس ايي ثیوربضي ٍ ًیرع   

ّربيي   هحسٍزيت ،ثیوبضاى اظ يك قْط ٍ يك ثیوبضؾتبى ربةاًت

ّب ٍ اؾٌبزّبي علرت قرٌبذتي    تعوین يبفتِ ضا زض ظهیٌِ گؿتطُ

كٌس كِ ثبيس زض ًظرط گطفترِ    هتغیطّبي هَضز ثطضؾي هططح هي

ًیرع  ضٍي ؾربيط ثیوربضاى    ،قَز ايري پرػٍّف   هي پیكٌْبز. قَز

 تررطلّرربي زيگررط ثررِ هطبلعررِ ٍ كٌ ز ٍ زض پررػٍّفاًجرربم پررصيط

... ّل، تعرساز فطظًرساى ٍ   أهتغیطّبي هیبًجي زيگط هبًٌس ٍضع ت

پطزاذتِ قَز ٍ ًوًَِ ثب حجن ثیكتط ثرِ ذهرَل ًعزيرك ثرِ     

 ،هبضي جْت ؾٌجف ضاثطِ ثیي هتغیطّربي پرػٍّف  آ ي جبهعِ

 .قَز كبضثطزُ ثِ
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