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چکیذٌ

ياصگان کلیذی
دػتگبُ پشؽ اٍلتشاػًَیک
پشؽ ػوَدی
پبیبیی

صهیٌِ ٍ ّذف :آصهَى پشؽ ػوَدی هؼیبسی هْن خْت ثشسػی تَاى ٍ لذست اًفدبسی ،ثشسػی
هکبًیضم آػیتّبی اًذام تحتبًی ٍ تخویي صهبى ثبصگـت ثِ ٍسصؽ پغ اص آػیت دس ٍسصؿکبساى
هیثبؿذّ .ذف اص هغبلؼِی حبضش هؼشفی ٍػیلِ خذیذ عشاحی ٍ ػبختِ ؿذُ ثشای ثجت ٍ آًبلیض
پشؽ ػوَدی ثِ ّوشاُ تؼییي سٍایی ٍ پبیبیی آى هیثبؿذ.
سٍؽ ثشسػی :دػتگبُ خذیذ ػبختِ ؿذُ ؿبهل ػٌؼَس هَلّذ اهَاج اٍلتشاػًَذ هیثبؿذ ٍ دػتگبُ
پغ اص ثشخَسد اهَاج اٍلتشاػًَذ ثب ػش هیضاى پشؽ سا هحبػجِ هیکٌذ .اص دػتگبُ پشؽ ػبسخٌت
یبگبهی ثشای تؼییي سٍایی ٍػیلِی خذیذ اػتفبدُ ؿذ .ثذیي هٌظَس ٍ 15سصؿکبس هلیپَؽ اص
سؿتِّبی ٍالیجبل ،ثؼکتجبلٌّ ،ذثبل ثِصَست دس دػتشع اًتخبة ؿذًذ .توبهی ًوًَِّب پٌح ثبس
پشٍتکل پشؽ ػوَدی سا ثب دػتگبُ پشؽ ػبسخٌت یبگبهی ٍ دػتگبُ پشؽ اٍلتشاػًَیک اًدبم
دادًذ .ثشای تؼییي سٍایی دػتگبُ خذیذ (ثشسػی ساثغِ هیبى دٍ دػتگبُ اًذاصُگیشی) اص ضشیت
ّوجؼتگی پیشػَى ٍ ثشای ثشسػی پبیبیی دػتگبُ پشؽ اٍلتشاػًَیک اص ضشیت ّوؼبًی دسًٍی
)(ICCاػتفبدُ گشدیذ.
یبفتِّبً :تبیح ًـبى دادًذ ثیي اًذاصُّبی پشؽ ػوَدی حبصل اص دػتگبُّبی پشؽ اٍلتشاػًَیک
ٍ ػبسخٌت یبگبهی سٍایی ثبالیی ٍخَد داسد (ّ .)r ; 0/91وچٌیي ضشیت ّوؼبًی دسًٍی ثیي
پٌح پشؽ ػوَدی ثؼیبس ثبال (ػبلی) ثِدػت آهذ (.)ICC;0/96
ًتیدِگیشیً :تبیح ایي تحمیك ًـبى دادًذ کِ دػتگبُ پشؽ اٍلتشاػًَیک ػبختِ ؿذُ دس
ػٌدؾ هیضاى پشؽ ػوَدی ٍػیلِ ای پبیب ثَدُ ٍ ّوچٌیي داسای سٍایی ثؼیبس ثبال ًیض هیثبؿذ؛
لزا اػتفبدُ اص ایي ٍػیلِ ثشای اًذاصُگیشی دلیك ٍ ػشیغ هیضاى پشؽ ػوَدی تَصیِ هیؿَد.

* اطالعاتًَیؼٌذُ هؼئَل .تلفي09123487425 :
 پؼت الکتشًٍیکیH.minoonejad@ut.ac.ir :
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مقذمٍ
پشؽ یک حشکت تشکیجی ٍ پیچیذُ اػت کِ ًیبصهٌذ
ّوبٌّگی حشکتی1ثیي ثخؾّبی فَلبًی ٍ تحتبًی ثذى
هیثبؿذ .پشؽ ػوَدی2یکی اص سایحتشیي ٍ هْنتشیي هْبست-
ّبیی اػت کِ دس ثؼیبسی اص ٍسصؽّب هثل ٍالیجبل،
ثؼکتجبلٌّ ،ذثبل ٍ فَتجبل اًدبم هیگیشد .همبالت هتؼذدی
دس هَسد سٍؽّبی توشیٌی هتفبٍت خْت ثْجَد تَاًبیی
ٍسصؿکبساى دس پشؽ ػوَدی هٌتـشؿذُ اػت =.<3-1
ػولکشد اًذام تحتبًی دس حیي پشؽ ػوَدی ثِ ػٌَاى
هؼیبسی هْن خْت ثشسػی تَاى ٍ لذست اًفدبسی 3دس
ٍسصؿکبساى ثِ ؿوبس هیآیذ ٍ اص آى دس اًذاصُگیشی لذست ٍ
تَاى اًفدبسی ٍسصؿکبساى اػتفبدُ هیکٌٌذ = .<5-4اص عشف
دیگش تؼت پشؽ ػوَدی آصهًَی سایح خْت ثشسػی هکبًیضم
آػیتّبی اًذام تحتبًی دس تحمیمبت اػت =ّ ٍ <6وچٌیي
هؼیبسی خْت تـخیص آهبدگی ثبصیکٌبى ثشای ثبصگـت ثِ
ٍسصؽ پغ اص تَاًجخـی آػیتّبی ٍسصؿی هیثبؿذ =.<7
ّذف اص آصهَى پشؽ ػوَدی ّش چِ ثبؿذ هْنتشیي ٍ
اثتذاییتشیي هغلت اًذاصُگیشی صحیح ٍ دلیك هیضاى پشؽ
هیثبؿذ .اهب ثب ایي حبل اهشٍصُ دس ثؼیبسی اص هَاسد
تحمیمبتی یب هیذاًی تٌْب اًذاصُگیشی هیضاى پشؽ کبفی
ًجَدُ ٍ ثشسػی الگَی پشؽ ،هحبػجِی صهبى سػیذى ثِ اٍج،
پشیذى ثِ هیضاى دلخَاُ ثش حؼت دسصذی اص پشؽ حذاکثش ٍ
هَاسدی اص ایي دػت ،خضء اّذاف ثؼیبسی اص هحممبى ٍ
هتخصصبى حیغِی ٍسصؽ هیثبؿذ.
ٍخَد ًیبصّبی فَق ًَیؼٌذگبى همبلِی حبضش سا ثش آى
داؿت تب ثب اثذاع ٍ ػبخت دػتگبّی الکتشًٍیکی ثتَاًٌذ ّن
پشؽ ػوَدی سا ثب دلت اًذاصُگیشی کٌٌذ ٍ ّن ثتَاًٌذ
پبػخگَی ثؼیبسی اص ًیبصّبی هحممبى ٍ هتخصصبى دس
صهیٌِ ثشسػی ٍ آًبلیض ًتبیح آصهَى پشؽ ػوَدی ثبؿٌذ.
4
دػتگبُ ػبختِ ؿذُ اص عشیك ػٌؼَسّبی اٍلتشاػًَیک
لبثلیت آًبلیض پشؽ ٍسصؿکبس سا داؿتِ ٍ ثب استجبط ثب کبهپیَتش
ثِصَست آًالیي ٍ آفالیي دادُّبی حبصل اص آًبلیض پشؽ سا
دس اختیبس هحمك لشاس هیدّذ .اص ٍیظگیّبی هٌحصش ثِ فشد
دػتگبُ خذیذ هیتَاى ثِدلت ثبال (دس حذ  5هیلیهتش)،

1. Motor coordination
2. Vertical jump
3. Explosive power and strength
4. Ultrasound

ػبدگی اػتفبدُ ،5اًذاصُگیشی لذ ٍ استفبع پشؽ خَدکبس،
ًوبیؾ هیضاى پشؽ ثش سٍی چشاؽّبی ً LEDصت ؿذُ
سٍی پبیِی دػتگبُ ،ػذم ایدبد هحذٍدیت ثشای فشد پشؽ
کٌٌذُ ،لبثلیت سػن ًوَداس پشؽ ثِ صَست آًالیي ٍ رخیشُ
آى ،لبثلیت تجذیل دادُّبی حبصل اص پشؽ ثِ ػبیش
فشهتّبی کبهپیَتشی هبًٌذ ASCII6خْت آًبلیضّبی
تکویلی اؿبسُ کشد .الصم ثِ رکش اػت ایي دػتگبُ ثشای
اٍلیي ثبس دس خْبى تَػظ هحممبى ػبختِ ؿذُ ٍ هـبثِ
خبسخی ًذاسد.
ثِػٌَاى یک اصل آکبدهیک پغ اص ػبخت ٍ هؼشفی ّش
ٍػیلِی خذیذ اًذاصُگیشی اسائِی اعالػبتی دس صهیٌِی
سٍایی ٍ 7پبیبیی 8آى ضشٍسی هیثبؿذ .ثِ صَست ػٌتی
هتذاٍلتشیي سٍؽ ثشای اًذاصُگیشی پشؽ ػوَدی ،آصهَى
پشؽ ػبسخٌت هیثبؿذ = .<8آساگَى )2000( 9ثِ ًمل اص
خبًؼَى ٍ ًلؼَى )1974( 10سٍایی آصهَى پشؽ ػبسخٌت سا
 ٍ 0/93پبیبیی آى سا ًیض  0/93گضاسؽ کشدًذ =.<9
لزا ّذف اص هغبلؼِی حبضش هؼشفی ٍػیلِی خذیذ
عشاحی ٍ ػبختِ ؿذُ ثشای ثجت ٍ آًبلیض پشؽ ػوَدی ثِ
ّوشاُ همبدیش ػذدی سٍایی (دس همبیؼِ ثب دػتگبُ پشؽ
ػبسخٌت ثِػٌَاى هؼیبسی سٍا ٍ پبیب دس اًذاصُگیشی پشؽ
ػوَدی) ٍ پبیبیی آى هیثبؿذ.
ريش تحقیق
مطخصات دستگاٌ ساختٍ ضذٌ :دػتگبُ خذیذ ػبختِ
ؿذُ ثِ ًبم دػتگبُ پشؽ اٍلتشاػًَیک ؿبهل ػٌؼَسی
تَلیذ کٌٌذُی اهَاج اٍلتشاػًَذ هیثبؿذ کِ ثش سٍی پبیِای
فلضی ٍ ػجک کِ لبثلیت خبثِخبیی سا داسدً ،صت هیؿَد.
ایي ػٌؼَس اٍلتشاػًَذ داسای ثُشدّبی کٌتشلی ثب
هیکشٍکٌتشلش  11AVRهیثبؿذ کِ لبثلیت اسػبل اهَاج ثِ-
صَست  30فشین دس ثبًیِ سا داساػت .ثشای ثشًبهِسیضی
13
هیکشٍکٌتشلشّب اص ًشمافضاسّبی کُذ ٍیظى ٍ 12لَت ٍیٍَ
اػتفبدُ ؿذُ اػتٌّ .گبهی کِ ٍسصؿکبس دس صیش دػتگبُ
5. User friendly
6.American Standard Code for Information Interchange
7. Validity
8. Reliability
9. Aragón
10. Johnson and Nelson
11. Advanced Virtual RISC
12. Codevision
13. LabVIEW
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تؼت پشؽ سا اًدبم هیدّذ ایي ػٌؼَس لحظِ ثِ لحظِ
اهَاج صیبدی سا هیفشػتذ ٍ ایي اهَاج پغ اص ثشخَسد ثب ػش ٍ
ثبصگـت ثِ ػٌؼَس ،فبصلِی هَخَد ثیي ػٌؼَس ٍ ػش فشد
دس ّش لحظِ سا هحبػجِ کشدُ ٍ دػتگبُ گشاف پشؽ سا ثِ-
صَست آًالیي ثش سٍی کبهپیَتش سػن هیکٌذ .ثِ هحض اتوبم
پشؽ دػتگبُ حذاکثش هیضاى پشؽ ػوَدی سا هـخص
هیکٌذ .ثش سٍی پبیِ فلضی کِ ػٌؼَس دػتگبُ سٍی آى لشاس
داسد.

ضکل  :1دستگاٌ پزش ايلتزاسًویک

چشاؽّبی ًَاسی  LEDثِ صَست ػوَدی ًصت ؿذُاًذ ٍ
ٌّگبهی کِ ٍسصؿکبس هیپشد ایي چشاؽّب ثب سٍؿي ؿذى
هیضاى پشؽ فشد سا هـخص هیکٌٌذ (ؿکل .)1
ًشمافضاس دػتگبُ پشؽ اٍلتشاػًَیک تَػظ هحممبى ًَؿتِ
ؿذُ ٍ لبثلیت ًوبیؾ ّوضهبى گشاف پشؽ سا داسا هیثبؿذ.
ثجت هیضاى حذاکثش پشؽ ،لبثلیت ثجت چٌذیي پشؽ هتَالی،
هـخص کشدى حذاکثش ٍ حذالل پشؽ دس چٌذیي پشؽ
هتَالی ،کٌتشل ّLEDبی دػتگبُ ثشای هـخصکشدى هیضاى
دلخَاُ پشؽ تَػظ ٍسصؿکبس ،کبلیجشُ کشدى ػٌؼَسّب ،ثجت،
رخیشُ ٍ چبح گشاف پشؽّب ٍ اًتمبل دادُّبی پشؽ ثِ دیگش
فشهتّبی سایح کبهپیَتشی خْت آًبلیض تخصصیتش اص
خصَصیبت ًشمافضاس عشاحی ؿذُ اػت (ؿکل .)2
ريوذ اوذاسٌگیزی :خْت اًدبم تحمیك حبضش ٍ 15سصؿکبس
هلیپَؽ اص ٍسصؽّبیی کِ داسای حشکت پشؽ ّؼتٌذ
(ٍالیجبل ،ثؼکتجبل ٍ ٌّذثبل) ثِ صَست دس دػتشع اًتخبة
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ؿذًذ (لذ  189/53±7/76ػبًتیوتشٍ ،صى 82/26±12/04
کیلَگشم ،ػي  23/50±3/01ػبل) ٍ پغ اص تکویل فشم
سضبیتًبهِ ٍاسد تحمیك ؿذًذ .هؼیبسّبی خشٍج اص تحمیك
ػجبست ثَدًذ اص :الف) ػبثمِی خشاحی یب آستشیت دس صاًَ ،ة)
ػبثمِای اص دسسفتگی یب ًیوِدسسفتگی کـکک ،ج) دسد
ساخؼِ اص ًخبع یب سیـِی اػصبة ًخبػی ،د) پبسگیّبی
لیگبهبًی ،آػیت هٌیؼک ٍ کپؼَل هفصلی ٍ ُ) ٍخَد
پبسگیّبی ػضالًی ٍ تبًذًٍی دس اًذامّبی تحتبًی.
ثشای اًدبم آصهَى دػتگبُ پشؽ اٍلتشاػًَیک دسػت
ثبالی دػتگبُ اًذاصُگیشی پشؽ ػبسخٌت یبگبهی1هذل YT-
 YT-150PNSػبخت طاپي (کِ ثشای تؼییي سٍایی ٍػیلِی
خذیذ اػتفبدُ هیؿذ) ًصت گشدیذ .ایي ػول ثبػث ؿذ تب
اًذاصُی یک پشؽ ٍاحذ ثب ّش دٍ دػتگبُ پشؽ ػبسخٌت
یبگبهی ٍ دػتگبُ پشؽ اٍلتشاػًَیک ثجت ؿَد .دس خلؼِی
اًذاصُگیشی ًوًَِّب ثب ؿَست ٍسصؿی ٍ ثذٍى کفؾ حبضش
ؿذُ ٍ لذ ٍ ٍصى آًْب ػٌدیذُ هیؿذ .پغ اص ایٌکِ ًوًَِّب
اص سًٍذ تحمیك تَػظ هحممیي هغلغ هیؿذًذ ثِ هذت 10
دلیمِ ثب توشیٌبت کــی ٍ ًشم دٍیذى ثذى خَد سا گشم
هیکشدًذ =.<10
ثشای اًذاصُگیشی پشؽ ػوَدی ثش اػبع پشٍتکل ّبسهي
ٍ ّوکبساىً )1991(2وًَِّب دس کٌبس دیَاس ثِ گًَِای
هیایؼتبدًذ کِ کٌبس ساػت ثذى آًْب هَاصی ثب دیَاس ثَدُ ٍ
ثبصٍ ٍ ػبػذ خَد سا ثِصَست کبهالً کـیذُ دس ثبالی ػش خَد
ًگِ هیداؿتٌذ = .<11ػپغ ثب اًگـت هیبًی ٍ ثذٍى
ثلٌذکشدى پبّب ثِ یًَیت دػتگبُ پشؽ ػبسخٌت یبگبهی
ضشثِای هیصدًذ تب هیضاى دػتشػی اٍلیِی آًْب هـخص
ؿَد .ػپغ اص آًْب خَاػتِ هیؿذ تب ثب حذاکثش تَاى ثِ-
صَست ػوَدی ثپشًذ ٍ هدذداً ثب اًگـت هیبًی ضشثِای ثِ
یًَیت ثضًٌذ ٍ ثذیيٍػیلِ دػتشػی ثبًَیِ آًْب هـخص
هیؿذ .دػتگبُ پشؽ ػبسخٌت یبگبهی ثب کن کشدى هیضاى
دػتشػی اٍلیِ اص ثبًَیِ حذاکثش هیضاى پشؽ ػوَدی سا
هـخص هیکشد .دس حیي اًدبم پشؽ ػوَدی تَػظ
ًوًَِّب ٍ ّوضهبى ثب دػتگبُ پشؽ ػبسخٌت یبگبهی ،دػتگبُ
پشؽ اٍلتشاػًَیک ّن پشؽ سا ثجت کشدُ ٍ اعالػبت هشثَط
ثِ آى سا ثِصَست آًالیي ثِ کبهپیَتش اًتمبل هیداد .توبهی
ًوًَِّب پٌح ثبس ٍ ثب فَاصل اػتشاحت یک دلیمِای پشٍتکل

1. Yagami
2. Harman et al
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پشؽ ػوَدی یبد ؿذُ سا اًدبم هیدادًذ (ؿکل ّ .<9=)3ش
پٌح تالؽ پشؽ ػوَدی ثشای ػٌدؾ پبیبیی دػتگبُ پشؽ
اٍلتشاػًَیک اػتفبدُ هیؿذّ .وچٌیي ثیـتشیي هیضاى پشؽ
ػوَدی ثجت ؿذُ تَػظ دػتگبُّبی پشؽ ػبسخٌت یبگبهی
ٍ اٍلتشاػًَیک دس ثیي پٌح تالؽ خْت هحبػجِی سٍایی

هَسد اػتفبدُ لشاس گشفت .ایي اهش هغبثك ثب سٍیکشدی اػت
کِ دس توبم ٍسصؽّب هَسد اػتفبدُ لشاس هیگیشد ٍ ثیـتشیي
هیضاى پشؽ یک ٍسصؿکبس دس ثیي چٌذیي پشؽ ثِػٌَاى
حذاکثش پشؽ ػوَدی هَسد هحبػجِ لشاس هیگیشد =.<10-9

ضکل  :1وزمافشار دستگاٌ پزش ايلتزاسًویک

ريش مطالعٍی آماری

یافتٍَا

ثب تَخِ ثِ هبّیت دادُّب ٍ ًیض ًشهبل ثَدى دادُّبی ثِ-
دػت آهذُ تَػظ آصهَى  ،K-Sثشای تؼییي سٍایی دػتگبُ
خذیذ(ثشسػی ساثغِ هیبى دٍ دػتگبُ اًذاصُگیشی) اص
ضشیت ّوجؼتگی پیشػَى اػتفبدُ گشدیذّ .وچٌیي ثشای
ثشسػی پبیبیی دػتگبُ پشؽ اٍلتشاػًَیک اص ضشیت
ّوؼبًی دسًٍی (ICC) 1اػتفبدُ گشدیذ= .<12کلیِی
تدضیِ ٍ تحلیلّبی آهبسی ثٍِػیلِی ًشمافضاس SPSS
) ٍ(version18دس ػغح هؼٌیداسی  α=0/05هَسد
ثشسػی لشاس گشفتٌذ.

خذٍل  1سٍایی ثیي حذاکثش پشؽّبی ػوَدی ثجت ؿذُ
تَػظ دٍ دػتگبُ پشؽ ػبسخٌت یبگبهی ٍ دػتگبُ پشؽ
اٍلتشاػًَیک سا ًـبى هیدّذّ .وبىعَس کِ هـبّذُ هیؿَد
ساثغِی هؼٌیداس ٍ ثبالیی ثیي اًذاصُّبی پشؽ ػوَدی ثیي
دٍ دػتگبُ ٍخَد داسد (ّ .)r;0/91وچٌیي دس ایي خذٍل
خغبّبی اػتبًذاسد اًذاصُگیشی تَػظ دٍ دػتگبُ ًیض ًـبى
دادُ ؿذُ اػت ٍ ّوبىعَس کِ هـبّذُ هیؿَد خغبی
اػتبًذاسد اًذاصُگیشی دس دػتگبُ پشؽ اٍلتشاػًَیک ()1/31
پبییيتش اص دػتگبُ پشؽ ػبسخٌت یبگبهی ( )1/71هیثبؿذ.

1. Interclass Correlation Coefficient
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ضکل  :9وحًٌی اوجام پزش عمًدی

جذيل  :1وتایج آسمًن َمبستگی پیزسًن بزای محاسبٍی ريایی بیه دي دستگاٌ پزش

ًَع دػتگبُ

هیبًگیي ±اًحشاف اػتبًذاسد
(ػبًتیوتش)

دػتگبُ یبگبهی

60/06±6/34

10/55

دػتگبُ اٍلتشاػًَیک

56/26±6/50

11/55

ضشیت تغییشات ()%

خغبی اػتبًذاسد
اًذاصُگیشی (ػبًتیوتش)

r

P

1/71
1/31

0/91

0/001

خذٍل  2هیبًگیي هیضاى پشؽّب دس پٌح ثبس تالؽ ثِّوشاُ
ضشیت پبیبیی ثیي ایي پٌح تالؽ دس دػتگبُ پشؽ
اٍلتشاػًَیک سا ًـبى هیدّذّ .وبىعَس کِ هـبّذُ هیؿَد
ضشیت ّوؼبًی دسًٍی ثیي پٌح تالؽ ثؼیبس ثبال (ػبلی)
هیثبؿذ (.)ICC;0/96

)(CV

ّوچٌیي هـخص ؿذ ثیي اًذاصُّبی پشؽ ػوَدی ثجت
ؿذُ تَػظ دػتگبُ پشؽ اٍلتشاػًَیک دس ایي پٌح تالؽ
ساثغِّبی هؼٌیداس ثِ ّوشاُ ضشایت ّوجؼتگی ثبالیی ٍخَد
داسد (خذٍل .)3

جذيل  :1وتایج آسمًن پایایی دستگاٌ پزش ايلتزاسًویک در پىج تالش پزش

هیبًگیي±اًحشاف اػتبًذاسد
(ػبًتیوتش)

داهٌِ
(ػبًتیوتش)

)ICC (95% CI

هدوَع پٌح پشؽ

52/58±6/14

26/00

(0/96 )0/93 -0/98

پشؽ 1

53/73±5/92

20/00

پشؽ 2

51/71±6/11

21/00

پشؽ 3

50/86±5/99

20/00

پشؽ 4

52/60±6/50

23/00

پشؽ 5

54/00±6/44

24/00
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جذيل  :9ماتزیکس ضزایب َمبستگی ( )rمیان پىج بار اوذاسٌگیزی پزش عمًدی با دستگاٌ پزش ايلتزاسًویک

پشؽ 1

پشؽ 2

پشؽ 3

پشؽ 2

0/91

پشؽ 3

0/89

0/84

پشؽ 4

0/87

0/86

0/83

پشؽ 5

0/86

0/85

0/81

*

پشؽ 4

0/84

* توبهی ضشایت ّوجؼتگی دس ػغح  p>0/05هؼٌیداس ّؼتٌذ.

بحث
ًتبیح آصهَى ّوجؼتگی پیشػَى (خْت ثشسػی سٍایی
دػتگبُ پشؽ اٍلتشاػًَیک دس همبیؼِ ثب دػتگبُ پشؽ
ػبسخٌت یبگبهی) ًـبى داد استجبط هؼٌیداسی ثیي ًتبیح
ثجت ؿذُ تَػظ دػتگبُ پشؽ اٍلتشاػًَیک ٍ دػتگبُ پشؽ
ػبسخٌت یبگبهی دس اًذاصُگیشی پشؽ ػوَدی ٍخَد داسد
(ّ .)p>0/05وبىعَس کِ دس خذٍل  1هالحظِ هیؿَد
ضشیت ّوجؼتگی ) (rثیي ًتبیح دػتگبُ پشؽ اٍلتشاػًَیک
ػبخت هحممیي ٍ دػتگبُ پشؽ ػبسخٌت یبگبهی  0/91ثِ -
دػت آهذُ اػت کِ ثب تَخِ ثِ هٌبثغ ایي هیضاى ضشیت
ّوجؼتگی ًـبىدٌّذُی استجبط ثؼیبس لَی دٍ ٍػیلِ ثب
یکذیگش دس اًذاصُگیشی هیضاى پشؽ ػوَدی هیثبؿذ =-13
 .<14ثب تَخِ ثِ ًتیدِ ایي آصهَى هیتَاى گفت دػتگبُ
پشؽ اٍلتشاػًَیک هیتَاًذ هیضاى پشؽ ػوَدی سا ثب دلتی
ثشاثش ثب دػتگبُ پشؽ ػبسخٌت یبگبهی اًذاصُگیشی کٌذ.
ّوبىعَس کِ دس خذٍل  1هـخص اػت هیبًگیي
اًذاصُّبی پشؽ ػوَدی حبصل اص دػتگبُ پشؽ
اٍلتشاػًَیک حذٍد  3/8ػبًتیوتش کوتش اص دػتگبُ پشؽ
ػبسخٌت یبگبهی هیثبؿذ .دلیل ٍخَد اختالف ثیي اًذاصُ-
ّبی حبصل اص دػتگبُ پشؽ اٍلتشاػًَیک ٍ دػتگبُ پشؽ
ػبسخٌت یبگبهی سا ثبیذ هشثَط ثِ تفبٍت ًحَُی اًذاصُگیشی
پشؽ تَػظ ایي دٍ دػتگبُ داًؼتّ .وبىعَس کِ دس ثخؾ
سٍؽ تحمیك ثیبى ؿذ دػتگبُ پشؽ اٍلتشاػًَیک ػبختِ
هحممیي ثَػیلِی اهَاج اسػبلی ٍ ثبصگـت آًْب اص ػش فشد
هیضاى ٍ الگَی پشؽ سا ثجت هیکٌذ .دػتگبُ پشؽ ػبسخٌت
یبگبهی ثب اػتفبدُ اص ضشثِی اًگـتبى دػت فشد پشؽکٌٌذُ
هیضاى پشؽ سا هـخص هیکٌذ .دس ٌّگبم ثجت پشؽ اص سٍی
ضشثِ دػت ٍضؼیت توبهی هفبصل اًذام فَلبًی (ؿبًِ ،آسًح،

هچ ٍ اًگـتبى) ثش سٍی هیضاى پشؽ اثشگزاس اػت = .<15ایي
اهش سا هیتَاى ثب همبیؼِ خغبی اػتبًذاسد اًذاصُگیشی دٍ
دػتگبُ تَخیِ کشدّ .وبىعَس کِ دس خذٍل  1هـبّذُ
هیؿَد خغبی اػتبًذاسد اًذاصُگیشی دػتگبُ پشؽ ػبسخٌت
یبگبهی  1/71هیثبؿذ دس حبلیکِ خغبی اػتبًذاسد
اًذاصُگیشی دػتگبُ پشؽ اٍلتشاػًَیک  1/31ثَدُ کِ
ًـبىدٌّذُی خغبی کوتش دػتگبُ پشؽ اٍلتشاػًَیک
ػبختِ هحممیي ًؼجت ثِ دػتگبُ پشؽ ػبسخٌت هیثبؿذ.
ثب تَخِ ثِ هغبلت گفتِ ؿذُ هیتَاى تفبٍت ثیي اًذاصُّبی
پشؽ ثجت ؿذُ حبصل اص دٍ دػتگبُ سا ًبؿی اص سٍؽّبی
هتفبٍت ثجت پشؽ دٍ دػتگبُ داًؼت.
ػالٍُ ثش داؿتي سٍایی ٍػیلِ کِ یک اهش ضشٍسی ثِؿوبس
هیسٍد ،داؿتي پبیبیی ًیض اص اّویت ثبالیی ثشخَسداس اػت.
داؿتي پبیبیی اص خولِ ٍیظگیّبی هْن ٍ ضشٍسی یک ٍػیلِ
اػت تب ثجبت ٍ تکشاسپزیشی اًذاصُگیشیّبی ثِػول آهذُ
تَػظ آى ٍػیلِ سا هَسد اعویٌبى لشاس دّذ ٍ ثب افضایؾ
پبیبیی ،خغبی اًذاصُگیشی ٍػیلِی اًذاصُگیشی کبّؾ
هییبثذً .تبیح آصهَى ػٌدؾ پبیبیی ًـبى داد کِ ICC
دػتگبُ پشؽ اٍلتشاػًَیک ػبخت هحممیي ثشاثش ثب 0/96
هیثبؿذ (خذٍل  ،)2پبیبیی ثبالی ً 0/90ـبىدٌّذُی پبیبیی
خَة (ثبال) هیثبؿذ = .<14-13ثب تَخِ ثِ ایي پبیبیی ثبال
هیتَاى گفت دس صهبًی کِ ٍسصؿکبساى ثب الگَّبی یکؼبى ٍ
صحیح ثپشًذ ،اًذاصُّبی حبصل اص دػتگبُ پشؽ
اٍلتشاػًَیک دس اًذاصُگیشیّبی هتفبٍت داسای ًتبیح
یکؼبًی خَاّذ ثَد .ثبال ثَدى پبیبیی دػتگبُ پشؽ
اٍلتشاػًَیک ثبػث هیؿَد تب دس اًذاصُگیشیّبی تحمیمبتی
یب هیذاًی هکشس ٍ ثب حدن ًوًَِّبی صیبد کِ هیضاى پشؽ
ٍسصؿکبساى دس صهبىّبی هختلف ٍ ثِ دفؼبت هتؼذد اًذاصُ
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تکشاسپزیشی خَة ًتبیح حبصل اص ایي دػتگبُ دس
اًذاصُگیشیّبی هکشس هیثبؿذ کِ ایي اهشی هْن دس
.آصهَىّبی ٍسصؿی هیثبؿذ
ٍ دس اًتْب هحممبى پیـٌْبد هیکٌٌذ ثب تَخِ ثِ سٍایی
پبیبیی ثبالی دػتگبُ پشؽ اٍلتشاػًَیک ٍ ّوچٌیي هضایبی
ٍ ٍیظُی دػتگبُ دس اًذاصُگیشی ٍ آًبلیض پشؽ هحممبى
ٍ هتخصصبى حیغِی ٍسصؽ اص ایي ٍػیلِ دس تحمیمبت
.اسصیبثیّبی ٍسصؿکبساى اػتفبدُ کٌٌذ
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