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وبسثشد آصٖٔٞٛبی آٔبسی دس تحّیُ ٘تبیذ ث ٝدػت آٔذ ٜاص خشدایؾ رسات
وبِىٛپیشیت ثب آػیبٞبی ٔختّف
ٟٔذی ٔحؼٙیٔ ;1حٕٛد ػجذاِٟی ٚ2ػیذ ٔحٕذرٛاد وّیٙی
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 -1دا٘ـزٛی وبسؿٙبػی اسؿذ فشآٚسی ٔٛاد ٔؼذ٘ی،ثخؾ ٟٔٙذػی ٔؼذٖ ،دا٘ـٍب ٜتشثیت ٔذسع
 - 2اػتبد ثخؾ ٟٔٙذػی ٔؼذٖ ،دا٘ـٍب ٜتشثیت ٔذسع
 - 3دا٘ـیبس ،ثخؾ ٟٔٙذػی ٔؼذٖ ،دا٘ـٍب ٜتشثیت ٔذسع
(زضیبفز آثبٖ  ،90دصیطـ اضزیجٟكز )91

چىیذٜ
دس ایٗ ٔمبِ ٝسٚؿی آٔبسی ثشای تحّیُ ٘تبیذ ث ٝدػت آٔذ ٜاص پبسأتشٞبی ٙٞذػی رسات وبِىٛپیشیت خشدؿذ ٜثب آػیبٞبی ٔختّف
اسائٝؿذ ٜاػت .ایٗ ٔغبِؼبت ثب ٞذف ثشسػی احش ٔىب٘یضْ خشدایؾ دس آػیبوٙی ثدش ٙٞذػدٝی رسات وبِىٛپیشیدت ا٘زدبْؿدذ ٜاػدت.
ٙٞذػٝی رسات وبِىٛپیشیت خشدؿذ ٜتٛػظ آػیبٞبی ٔیّٝایٌِّٝٛ ،ای  ٚػشأیىی ،ثب اػدتفبد ٜاص تىٙیده آ٘دبِیض تلدبٚیش  ٚتٛػدظ
٘شْافضاس  Image Jتؼییٗ ؿذ .پبسأتشٞبی ٙٞذػی ثب فبوتٛسٞبی ؿىُ ٔخُ وـیذٌیٌ ،شدیٌ ،شد ؿذٌی ،تحذة  ٚفبوتٛس ٘ظٓ تٛكیف
ؿذٜا٘ذ .ثشای اعٕیٙبٖ اص آ٘ى ٝاختالف دس ٔىب٘یضْ خشدایؾ تٛا٘ؼت ٝاػت تغییشاتی سا دس ٙٞذػدٝی رسات ایزدبد وٙدذ اص سٚؽ آ٘دبِیض
ٚاسیب٘غ  ٚآصٖٔٞٛبی ٔمبیؼٝای چٙذٌب٘ ٝاػتفبد ٜؿذٔ ،غبِؼبت آٔبسی ثب اػتفبد ٜاص ٘شْافضاس  SPSSا٘زبْ ؿذ٘ .تبیذ ثد ٝدػدت آٔدذٜ
٘ـبٖ ٔیدٞذ ،دس ػغح اػتٕبد ٙٞ %95ذػٝی رسات دس ٔحل َٛآػیبٞب دس اوخش ثخؾٞبی اثؼبدی ثب  ٓٞاخدتالف داس٘دذ  ٚاخدتالف دس
ٔىب٘یضْ خشدایؾ دس آػیبٞبی ٔیّٝایٌِّٝٛ ،ای  ٚػشأیىی ثش خلٛكیبت ٙٞذػی رسات خشدؿذ ٜاحشٌزاس اػت .افضایؾ ٘مؾ ٔىب٘یضْ
ػبیؾ دس خشدایؾ ٔٛاد دس آػیب فبوتٛسٞبی ٌشدی ،تحذة ٌ ٚشد ؿذٌی سا دس رسات افضایؾ ٔیدٞذ ،ثٌٝ٘ٛ ٝای و ٝآػدیبی ػدشأیىی
ٔحلِٛی ٌشدتش  ٚآػیبی ٔیّٝای ٔحلِٛی ثب وـیذٌی ثیـتش تِٛیذ ٔیوٙٙذ.

وّٕبت وّیذی
وبِىٛپیشیت ،آصٖٔٞٛبی آٔبسیٔ ،ىب٘یضْ خشدایؾ ،آػیبوٙیٙٞ ،ذػٝی رسات ،آ٘بِیض تلٛیش
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هْذی هحسٌی ،هحوَد عبذالْی ٍ سیذ هحوذجَاد کلیٌی

ٔ -1مذٔٝ
ذطزایف یىی اظ ٔ ٟٓسطیٗ ٔطاحُ زض فطایٙسٞبی وب٘ٝآضایوی،
ٔشووبِٛضغیىی ،نووٙبیٕ قویٕیبیی  ٚدووٛزض اؾووز ،زض فطایٙووسٞبی
وب٘ ٝآضایی اظ آٖ ػٟز وو ٝووبٞف ا٘وساظٜی شضار ،ووب٘یٞوبی
ثباضظـ ضا اظ ثبَّو ٝػوسا ووطز ٚ ٜایوٗ أوط ٔویسٛا٘وس ویفیوز
ػسایف ٔٛاز ضا سحز سأطیط لطاض زٞس ،ذطزایف ٔٛاز اظ إٞیوز
ٚیػٜای ثطذٛضزاض اؾز .ضفشوبض ؾیؿوشٓٞوبی ٔوٛضز اؾوشفبز ٜزض
فطایٙسٞبی فطآٚضی ٔوٛازٔ ،شوأطط اظ ذهٛنویبر فیعیىوی شضار
ٔظُ ا٘ساظ ،ٜقىُٔ ،ؿوبحز ؾوُحی  ٚذهٛنویبر ؾوبذشبضی
اؾووز .سطویجووبر  ٚؾووبذشبض ؾووُحی ثووط ضفشووبض وووب٘یٞووب زض
ؾیؿووشٓٞووبیی ووو ٝػووسایف زض آٖٞووب ثووط دبیووٝی اذووشالف زض
ذهٛنویبر ؾوُحی ثٙوب قووس ٜاؾوز سوأطیط آقوىبضی ذٛاٞووس
زاقز].[1
دبضأشطٞبی ٙٞسؾی ٔویسٛا٘وس ثؿویبضی اظ فطآیٙوسٞبیی ووٝ
ضٚی دٛزضٞب ا٘ؼبْ ٔی ٌیطز ضا سحز سأطیط لطاض زٙٞسٙٞ ،سؾوٝی
شض ٜثط ّٖٕىطز فیعیىی  ٚقیٕیبیی ؾُح آٖ سأطیطٌوصاض اؾوز،
ایٗ أوط إٞیوز اضظیوبثی اطوط ٙٞسؾوٝی شضار ثوط فطایٙوسٞبی
ٔرشّف ضا ٘كبٖ ٔی زٞسٙٞ ،سؾٝی شض ٜثٖٛٙ ٝاٖ یوه دوبضأشط
ٔ ٟٓزض دیكٍٛیی ضفشبض دٛزض سحز سأطیط ٔحویٍٞوبی ٔرشّوف،
ٔب٘ٙس ذطزایفٚ ،اوٙكی ،قٙبٚض ق٘ٛسٌی  ٚآٌّٔٛطاؾی ٖٛسوأطیط
زاضزٙٞ ،سؾوٝی شضار زض ثؿوویبضی اظ نووٙبیٕ ٔهووطفوٙٙووسٜی
دٛزض ٘یع اظ إٞیوز ٚیوػٜای ثطذوٛضزاض اؾوز ،اظ ػّٕوٝی ایوٗ
نٙبیٕ ٔی سٛاٖ ثو ٝنوٙبیٕ زاضٚؾوبظی ،ؾوبذز ض٘وًزا٘وٞٝوب،
ؾطأیهؾبظی  ... ٚاقبض ٜوطز.[2].
زض َطاحی زؾشٍبٜٞبی ذطزایف زض فطاٚضی ٔٛاز ٔٗوس٘ی اظ
ان َٛؾبزٜی ٔىب٘یه ؾ ًٙاؾشفبزٔ ٜویقوٛزٔ ،ىوب٘یعْٞوبی
ٔرشّف اٖٕبَ ٘یط ٚزض ایٗ زؾشٍبٜٞب ٔشٙبؾوت ثوب ذهٛنویبر
ذٛضان ٚضٚزی ث ٝزؾشٍب ٚ ٜذهٛنویبر ٔحهؤ َٛوٛضز ٘یوبظ
ثٝووبض ٌطفشؤ ٝویقوٛز سوب ٔحهؤ َٛوٛضز ٘ٓوط زض ٘شیؼوٝی
ذطزایف حبنُ قٛز .يوطث ،ٝؾوبیف ،سوطاوٓ ،وكوف  ٚثوطـ
ٔىب٘یعْ ٞبیی ٞؿشٙس وو ٝزض ذوطزایف ٔوٛاز ٔٗوس٘ی اظ آٖٞوب
اؾشفبزٔ ٜیقٛز].[3
ٖٕٔٛبً ٔىب٘یعْٞبی ؾبیف  ٚيطث ،ٝثؿش ٝث ٝضٚـ آؾویبوٙی
زض ذووطز قووسٖ شضار سٛؾووٍ آؾوویبٞب سأطیطٌووصاض ٞؿووشٙس .زض
ضٚـ ٞبی ٔرشّف سطویجی اظ ایٗ ٔىب٘یعْ ٞوب ثوط ووبٞف اثٗوبز
شضار سأطیط زاض٘س .ث ٝوبضٌیطی ٔىب٘یعْ ٞبی ٔرشّف زض ذطزایف
ٔووٛاز ٖووال ٜٚثووط سغییووط زض سٛظیووٕ اثٗووبزی ٔحهوو َٛذووطزایف
ٔی سٛا٘س ذهٛنیبر ٙٞسؾی ٛٔ ٚضفِٛٛغیىی ٔحه َٛضا سغییوط
زٞووس] .[4ایووٗ اذووشالف زض ٔىووب٘یعْ ذووطزایف ٔحهووِٛی ثووب
ٙٞسؾٞٝبی ٔرشّف سِٛیس ٔیوٙس.

ثطضؾی اطط ٙٞسؾٝی شضار ثط ووبضایی ضٚـ ٞوبی دوط ٖیوبض
ؾبظی ٔٛاز ٔٗس٘ی اٙسی اؾز وٛٔ ٝضز سٛػ ٝلطاضٌطفشٝا٘وس ٚ
اظ آ٘ؼبیی و ٝضٚـ فّٛسبؾی ٖٛیىی اظ ضٚـٞبی دط ٖیبض ؾوبظی
ٔٛاز ٔٗس٘ی اؾز و ٝثط دبیٝی اذشالف زض ذبنیز آة ٌطیوعی
ؾُح شضار ثٙب قس ٜاؾز ِصا ثطضؾی سأطیط ٙٞسؾوٝی شضار ثوط
فّٛسبؾی ٖٛآٖٞب زض ؾبَٞبی اذیط ثؿیبض ٔٛضز سٛػ ٝلطاض ٌطفشٝ
اؾز= .<8=<7=<6=<5وٛضؾبٖٕٞ ٚ 1ىبضـ ][6زض ؾبَ  2006ثب
ٞسف ثطضؾی ایٗ سأطیط الساْ ث ٝقٙبٚضؾبظی ٔوٛاز ذطزقوس ٜزض
ٔحیٍٞبی ٔرشّف ذطزایف ،سٛؾٍ ؾّ َٛفّٛسبؾوی ٖٛؾوش٘ٛی
ٕ٘ٛز٘س .آٖٞب سبِه ذطزقس ٜزض آؾویبی ٌِّٛوٝای ٔ ٚیّوٝای ضا
ثٗس اظ آٔبزٜؾوبظی زض قوطایٍ یىؿوبٖ ،زض ؾوّ َٛفّٛسبؾویٖٛ
ؾش٘ٛی قٙبٚض ؾبذشٙس٘ .شبیغ ایٗ آظٔبیفٞب اذشالف حوسٚز 18
زضنسی زض ثبظیبثی ٔیبٍ٘یٗ ٔحه َٛآؾیبٞب ٘ؿجز ث ٝیىوسیٍط
ضا ٘كبٖ زاز ٜاؾز ،زِیُ ایٗ اذوشالف زض ثبظیوبثی ضا زض سفوبٚر
ذهٛنیبر ٙٞسؾی ٛٔ ٚضفِٛٛغیىی شضار زض ٔحهو َٛآؾویبٞب
زا٘ؿشٝا٘س٘ .شبیغ ایٗ ُٔبِٗبر ٘كبٖ زاز ٜاؾوز شضار سبِوه ثوب
وكیسٌی  ٚسرز قوسٌی ثیكوشط ثبظیوبثی ثیكوشطی ضا اظ ذوٛز
٘كبٖ زازٜا٘س .اِٛٚؾٛی ،یىّوطٕٞ ٚ 2ىبضا٘كوبٖ=<10=<9=<7=<2
زض سحمیمبسی و ٝثب ٞسف ثطضؾی سأطیط ذهٛنیبر ٙٞسؾوی ثوط
لبثّیز سط ق٘ٛسٌی وب٘یٞبی نٗٙشی ا٘ؼبْ زازٜا٘وس زضیبفشٙوس،
وب٘ی ٞبیی ٔب٘ٙس وٛاضسع وّؿیز  ٚثبضیز زض ٘شیؼٝی ذوطزایف
زض آؾیبٞبی ٌِّٝٛای ٔ ٚیّٝای ضفشبض سط ق٘ٛسٌی ٔشفوبٚسی ضا اظ
ذٛز ٘كبٖ ٔیزٙٞس.
زض سحمیمبسی و ٝسبو ٖٛٙزض ظٔیٝٙی ٙٞسؾٝی شضار ا٘ؼوبْ
دصیطفش ٝاؾوزٔ ،موبزیط ٔیوبٍ٘یٗ اضائوٝقوس ٜثوطای ٞوط یوه اظ
دبضأشطٞبی ٙٞسؾی زض ٔحیٍ ٞبی ذطزایف آٖاٙوبٖ ثوٞ ٝوٓ
٘عزیه ٞؿشٙس ووٙٗٔ ٝوبزاضی اذوشالف زض ٙٞسؾوٝی شضار ثوب
سطزیووس ضٚثووط ٔ ٚویقووٛز أووب زض سٕووبٔی ایووٗ ُٔبِٗووبر ایووٗ
اذووشالفٞووبی ا٘ووسن زض ٔمووبزیط ٔیووبٍ٘یٗ ٔٗٙووبزاض زض ٘ٓووط
ٌطفشٝقس٘ ٚ ٜشبیغ ث ٝزؾز آٔسٛٔ ٜضز اؾشفبز ٜلطاضٌطفشٝا٘س ،ثب
سٛػ ٝث ٝآ٘ىُٔ ٝبِٗبر زض ایوٗ ظٔیٙو ٝض ٚثو ٝدیكوطفز اؾوز،
اضائٝی ضٚقی اؾشب٘ساضز ثطای ٔمبیؿٝی ٘شوبیغ ثو ٝزؾوز آٔوسٜ
ثطای ٞط دبضأشط ٙٞسؾی ثیف اظ دیف احؿبؼ ٔیقٛز .زض ایٗ
ٔمبِ ٝیه ضٚـ آٔبضی اؾشب٘ساضز ٘یع ثطای سكوریم ٔٗٙوبزاضی
ایٗ اذشالفٞب اضائٝقس ٜاؾز.
ٛٔ -2اد  ٚسٚؽ  ٚتزٟیضات
ٕٝ٘ٛ٘ -1-2

ٕ٘ٝ٘ٛی وبِىٛدیطیز زا٘ ٝزضقز ٔٛضز اؾشفبز ٜثوطای ا٘ؼوبْ
آظٔبیف ٞب اظ ٔٗوسٖ ٔوؽ ٔعضٖوٚ ٝالوٕ زض اؾوشبٖ آشضثبیؼوبٖ
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کاربرد آزهَى ّای آهاری در تحلیل ًتایج بِ دست آهذُ از خردایص ...

ٌّ ِٝٛایٔ ،یّٞ ٝب ٞ ٌِّٝٛ ٚبی فٛالزی ثٖٛٙ ٝاٖ ثبض ذطزوٙٙسٚ ٜ
زض آؾیبی ؾوطأیىی اظ ٌِّٛوٞ ٝوبی ؾوطأیىی ثوٖٙ ٝوٛاٖ ثوبض
ذطزوٙٙس ٜاؾشفبز ٜقوس .آؾویبی ؾوطأیىی ثوٌ٘ٛ ٝوٝای ٖٕوُ
ٔی وٙس و ٝثیكشط شضار ضا ثب ٔىب٘یعْ ؾوبیف ذوطز ٔویوٙوس ٚ
٘مف ٔىب٘یعْ يطث ٝزض وٙبض ٔىب٘یعْ ؾبیف زض آؾیبی ٌِّٝٛای
افعایف ٔییبثس ،أب آؾیبی ٔیّٝای ثیكشط شضار ضا سحوز سوأطیط
ٔىب٘یعْ يطث ٝذطز ٔی وٙس  ٚزض ٔمبیؿو ٝثوب آؾویبی ٌِّٛوٝای
ٔىب٘یعْ ؾبیف ٘موف وٕشوطی ضا زض ذوطزایف ایفوب ٔویوٙوس.
ذهٛنیبر آؾویبٞبی ٔوٛضز اؾوشفبز ٜزض ػوس )1( َٚثوَ ٝوٛض
ذالن ٝآٚضز ٜقس ٜاؾز.

قطلی سٟی ٚ ٝدوؽ اظ ؾوًٙقوىٙی فىوی  ٚغُّىوی سوب اثٗوبز
ٔ -1000یىوط ٖٚثوطای ذوٛضان زٞوی ثو ٝآؾویبٞب ذوطز قوس.
ٔحه َٛث ٝزؾز آٔس ٜاظ ٞط یه اظ آؾویبٞب ػٟوز ثو ٝزؾوز
آٚضزٖ وبِىٛدیطیز ثوب ذّوٛل ٔٙبؾوت ،ثوب زضنوس ػبٔوس ،15
ٌ 10طْ ثط سٗ وّىشٛض اسیوُ ٌع٘شوبر ،زٚض ضٚسوٛض 1000زٚض ثوط
زلیم ،pH=10/5-11 ،ٝظٔبٖ ٔب٘س  5زلیم ٚ ٝثب ٌ100طْ ثط سٗ
 MIBCثٖٛٙ ٝاٖ وفؾبظ ث ٝضٚـ فّٛسبؾی ٖٛدوط ٖیوبض ٌطزیوس.
قىُ (٘ )1شبیغ آ٘بِیع  ٕٝ٘ٛ٘ XRDضا دؽ اظ ذبِمؾبظی ٘كبٖ
ٔی زٞسٕٞ ،بُ٘ٛض ؤ ٝكبٞسٔ ٜیقوٛز سٟٙوب ووب٘ی ٔٛػوٛز زض
ٕ٘ ٝ٘ٛوبِىٛدیطیز اؾز  ٚزضنس ؾبیط وب٘یٞوب زض ٔحهو َٛثوٝ
زؾز آٔس٘ ٜبایع اؾز .ثط اؾبؼ ٘شبیغ آ٘بِیع ػصة اسٕیٖ ،یوبض
ٔؽ زض ذٛضان فّٛسبؾوی 5/4 ٖٛزضنوس  ٚزض وٙؿوب٘شط31/5 ٜ
زضنس ث ٝزؾز آٔسٔ .ؼٕ٘ ٔٛشوبیغ ٖیبضؾوٙؼی  ٚآ٘وبِیع XRD
ذّٛل ٔٙبؾت دٛزض وبِىٛدیطیوز ( 91زضنوس) ضا ثوطای ا٘ؼوبْ
ُٔبِٗبر ٘كبٖ ٔیزٞس.

ٙٞ -3-2ذػٝی رسات

ٖٕٔٛبً ثوطای سٛنویف ٙٞسؾوٝی شضار اظ ٚاغٜٞوبی ویفوی
اؾشفبزٔ ٜی قٛز ،أب سٗبضیف ویفی اظ ٙٞسؾٝی شضار ٕ٘ی سٛا٘س
ٔٗیووبض ٔٙبؾووجی ثووطای سٛنوویف ٙٞسؾووٝی شضار ٔ ٚمبیؿووٝی
دبضأشطٞبی ٙٞسؾی آٖٞب ثبقوس .زض ایوٗ ٔمبِو ٝثوطای سٛنویف
دبضأشطٞبی ٙٞسؾی شضار اظ سٛنیف ٞبی وٕوی اؾوشفبز ٜقوسٜ
اؾز .ػوس )2( َٚدبضأشطٞوبی ٙٞسؾوی ٔوٛضز اؾوشفبز ٜثوطای
سٛنیف ٙٞسؾٝی شضار ضا ٘كبٖ ٔیزٞس.

 -2-2آػیب وٙی

ثٛٓٙٔ ٝض ثطضؾی اطوط ٔىوب٘یعْٞوبی ٔرشّوف ذوطزایف ثوط
ٙٞسؾ ٝی شضار وبِىٛدیطیوز اظ آؾویبٞبی ٔیّوٝایٌِّٛ ،وٝای ٚ
ؾووطأیىی آظٔبیكووٍبٞی اؾووشفبز ٜقووس ،زض آؾوویبی ٔیّووٝای ٚ

ؿىُ٘ :1تبیذ  XRDاص ٕ٘ٝ٘ٛی وبِىٛپیشیت تٟیٝؿذ ٜاص ٔؼذٖ ٔغ ٔضسػ ،ٝپغ اص خبِقػبصی (پیهٞبی وبِىٛپیشیت ٔـخقؿذ ٜاػت)

 -4-2تٟیٝی تلبٚیش

٘هت قس ٜضٚی ایٗ ٔیىطٚؾىٛح زاضای ؾٙؿٛض حؿوبؼ CCD

سهبٚیط ٔٙبؾت ثطای سٗییٗ ذهٛنویبر ٙٞسؾوی شضار ثوب
اؾوشفبز ٜاظ ٔیىطٚؾوىٛح ٘وٛضی ووطٚظ ٔوسَ  ٚ MBLزٚضثوویٗ
إِذیٛؼ ٔسَ  EA510سٟیٌ ٝطزیس .ایوٗ ٔیىطٚؾوىٛح ٔؼٟوع
ثِٙ ٝع قیئی دالٖ اؾز و ٝزض سٟیٝی سهبٚیط ثب ٚيٛح یىؿوبٖ
زض سٕووبْ ؾووُح ثؿوویبض سأطیطٌووصاض اؾووزٕٞ ،چٙوویٗ زٚضثوویٗ

ثب ویفیز سهٛیط ٍٔ10بدیىؿُ اؾزٔ .ؼٕٖٝٛی ٔیىطٚؾوىٛح
 ٚؾیؿشٓ ٖىؽ ثطزاضی سٛؾٍ ِٙع ٚاؾوٍ 3ثو ٝیىوسیٍط ٔشهوُ
ٔیق٘ٛس (قىُ  -2اِف).
سهووبٚیط ٔیىطٚؾووىٛدی ثووب سفىیووه لؿووٕشی اظ ٕ٘٘ٛوو ٝزض
ثرف ٞبی اثٗبزی ٔرشّف ثب اؾشفبز ٜاظ سؼٟیوعار اقوبض ٜقوسٜ
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ُٔبِٗبر ٘كبٖ ٔیزٞس .ثٛٓٙٔ ٝض افعایف زلزٕ٘ٛ٘ ،وٝی دوٛزض
 2سب ٔ 3طسج ٝسٗٛیى ٖ ٚىؽثطزاضی ُٔوبثك ضٚاَ اقوبض ٜقوسٜ
ا٘ؼبْ دصیطفزٔ .ؼٕٖٝٛی ٖىؽ ٞبی سٟیٝقس ٜسٛؾٍ ٘طْافوعاض
ٔٛضز دطزاظـ  ٚآ٘بِیع لطاض ٌطفز ثطای ٞط َجموٝی اثٗوبزی سوب
حسٚز  700شضٛٔ ٜضز دطزاظـ  ٚآ٘بِیع لطاض ٌطفز.

سٟیٌ ٝطزیسٕٝ٘ٛ٘ ،ی ٔٛضز ٘ٓط زض ٔحفٓٝی ٔرهوٛل ٕ٘٘ٛوٝ
ضیرشوو ٚ ٝدووؽ اظ لووطاض زازٖ ٔحفٓوو ٝزض ٌی وطٜی ٔرهووٛل،
ٔؼٕٖٛووٝی ٕ٘٘ٛوؤ ٚ ٝحفٓوو ،ٝسٛؾووٍ دوویچٞووبی ٔرهووٛل
ػبثؼبیی ،ظیط ِٙع قیئی ثٌٝ٘ٛ ٝای حطوز زازٔ ٜیقٛز وو ٝاظ
سٕبٔی ٔمُٕ دٛزض ٖىوؽ سٟیو ٝقوٛز ،قوىُ -2ة  ٚع ،ایوٗ
ٔؼٕٖٛو ٝضا ثوٕٞ ٝووطإ٘ٛ٘ ٜوٝای اظ سهووبٚیط ٔوٛضز اؾووشفبز ٜزض

رذٔ :1َٚـخلبت آػیبٞبی ٌِّٝٛای ٔ ٚیّٝای  ٚػشأیىی ٔٛسد اػتفبد ٜدس آصٔبیؾٞب

نوع آسیا

ویژگی

مقدار

آسیای گلولهای

حجن (سانتیهتر هکعة)
قطر(سانتیهتر)
طول (سانتیهتر)
سرعت چرخش(دور تر دقیقه)
قطر گلوله(هیلیهتر) /تعداد گلوله
وزن گلولهها(گرم)
اتعاد تار اولیه (هیکرون)
وزن هواد(گرم)
زهان آسیا کنی(دقیقه)

7854
20
20
86
13/10 ،12/19،15/13،25/30
5670
-1000+250
365
5

آسیای هیلهای

حجن (سانتیهتر هکعة)
قطر(سانتیهتر)
طول (سانتیهتر)
سرعت چرخش(دور تر دقیقه)
طول×قطر (هیلیهتر) /تعداد هیله
وزن هیلهها(گرم)
اتعاد تار اولیه (هیکرون)
وزن هواد(گرم)
زهان آسیا کنی(دقیقه)

6776
15/7
35
86
7/25×300
7700
-1000+250
460
5

آسیای سراهیکی

حجن (سانتیهتر هکعة)
قطر(سانتیهتر)
طول (سانتیهتر)
سرعت چرخش(دور تر دقیقه)
قطر گلوله(هیلیهتر) /تعداد گلوله
وزن گلولهها(گرم)
اتعاد تار اولیه (هیکرون)
وزن هواد(گرم)
زهان آسیا کنی(دقیقه)

7854
20
20
86
40/25
2500
-1000+250
365
10

لبثّیز ٞبی فطاٚا٘ی ثطای ا٘ساظٌ ٜیطی دبضأشطٞبی ٙٞسؾی شضار
زاقش ٚ ٝزض ثركی اظ ایٗ ٘طْافعاض سٕبٔی اثعاض الظْ ثطای سٗیویٗ
دبضأشطٞبی ٙٞسؾی شضار زض اذشیبض وبضثط لطاض ٔیٌیطز .سٕبٔی

 -5-2پشداصؽ تلبٚیش

٘طْافعاض  ImageJیه ٘طْافعاض دیكطفشٝی دوطزاظـ  ٚآ٘وبِیع
سهبٚیط اؾز ،ایٗ ٘طْافوعاض اثوعاض لسضسٕٙوسی ضا ثوطای دوطزاظـ
سهبٚیط  ٚآ٘بِیع آٖٞب زض اذشیبض وبضثط لطاض ٔویزٞوسٕٞ ،چٙویٗ
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کاربرد آزهَى ّای آهاری در تحلیل ًتایج بِ دست آهذُ از خردایص ...

٘طْافعاض ا٘ؼبْ قس.

أٛض ٔطثو ٌٛثو ٝدوطزاظـ  ٚآ٘وبِیع سهوبٚیط ثوب اؾوشفبز ٜاظ ایوٗ

رذ :2َٚپبسأتشٞبی ٙٞذػی  ٚتؼبسیف سیبضی آٖٞب

شرح

مرجع

پارامتر

 =Lطول ذره =W،عرض ذره

][11

 =Aهساحت ذره =P،هحیط ذره

][2

 =Aهساحت ذره =D(Feret) ،قطر Feret

][12

تحدب

CH
P

 =CHهحیط چندضلعی هحیط تر ذره =P ،هحیط
ذره

][12

فاکتور نظن

d
D

 Dو  dته ترتیة قطر دایرههای هحیطی و هحاطی
هنطثق تا ذره

][13

کشیدگی
گردی
گرد شدگی

تعریف
L
W
4A
P2
4A
DFeret 2

ؿىُ :2اِف) ٔیىشٚػىٛح  ٚػیؼتٓ ػىغثشداسی ة) ٕ٘ٝ٘ٛای اص تلبٚیش ٔیىشٚػىٛپی تٟیٝؿذ ٜاص پٛدس د) ٔحفظٌ ٚ ٝیشٜی ٔخلٛف ثشای
ربثٝربیی ٕ٘ٝ٘ٛی پٛدسی صیش ٔیىشٚػىٛح (اثؼبدٔ -150+106یىش)ٖٚ

ٔیبٍ٘یٗ ٞبی ث ٝزؾز آٔس ٜثوطای دبضأشطٞوبی ٙٞسؾوی شضار،
اؾشفبز ٜوطز.
آ٘بِیع سحّیُ ٚاضیب٘ؽ زض حبِشی و ٝثطای ٔمبیؿٝی ٔموبزیط
ٔیبٍ٘یٗ ؾ ٝزؾش ٝزاز ٜیب ثیكشط ٔٛضز اؾشفبز ٜلطاض ٔویٌیوطز،
سٟٙب ٘كبٖ ٔیزٞس و ٝآیب ٕ٘ٞٝ٘ٛب اظ ٘ٓط آٔبضی ثب  ٓٞاذوشالف
زاض٘س یب ذیط أب زض نٛضسی و ٝاذشالفٞب ٔٗٙبزاض ثبقٙس ّٔٗوْٛ
٘یؿز و ٝاذشالف ثیٗ وساْ ػفز اظ ٔیبٍ٘یٗٞب ٔٗٙبزاض اؾز.
آظٖٔٞٛبی ٔشفبٚر آٔبضی ٘یع ٚػٛز زاض٘س و ٝأىبٖ ثطضؾی
ٔمبیؿٝای اٙسٌب٘ ٝضا فطأ ٓٞیآٚض٘س .ایٗ آظٖٔٞٛب ثب ز ٚفطو
ثطاثوطی ٚاضیوب٘ؽٞوب ٖ ٚوسْ ثطاثووطی ٚاضیوب٘ؽٞوب زؾوشٝثٙووسی
ٔیق٘ٛس.
زض ایٗ ٔمبِ ٝثب سٛػ ٝث ٝأىبٖ ثوطٚظ ٞوط ز ٚحبِوز ثطاثوطی
ٚاضیب٘ؽ ٞب ٖ ٚسْ ثطاثطی ٚاضیب٘ؽ ثطای ٔمبیؿٝی ػفشی زازٜٞب

 -6-2آصٖٔٞٛبی فشضدیٞٝدبی ٔمبیؼدٝای ثدشای دادٜٞدبی
پبسأتشی

زض ٔجبحض آٔبضی ثطای ثطضؾی ٔٗٙبزاضی اذشالف ٔیوبٍ٘یٗ
ز ٚیب اٙس زؾش ٝزاز ٜاظ آظٖٔٞٛبی ذبنی اؾشفبزٔ ٜیقٛز ،زض
ایٗ ٔمبِ ٝػٟز ٔمبیؿٝی ٔمبزیط ٔیبٍ٘یٗ ث ٝزؾز آٔس ٜثوطای
دبضأشطٞبی  ٚثطضؾی ٔٗٙبزاضی اذشالف ایٗ ٔیبٍ٘یٗٞب ،اظ ضٚـ
آظٖٔٞٛبی فطيیٞٝبی ٔمبیؿٝای اؾشفبز ٜقس.
آظٔ ،Fٖٛسحّیُ ٚاضیب٘ؽ یه َطفو ،ٝثوطای ثطضؾوی سفوبٚر
ٔیبٍ٘یٗ یه ٔشغیط زض ثیٗ ثیف اظ زٌ ٚطٌ 3( ٜٚط ٜٚیب ثیكشط)
ث ٝوبض ٔیضٚز .ث ٝوٕه ایٗ آظٔٔ ٖٛیسٛاٖ ٔمبیؿٞٝوبی اٙوس
ٌب٘ ٝضا ثیٗ ٌطٜٞٚبی ٔرشّف ا٘ؼبْ زاز .ایٗ آظٔو ٖٛزض سحّیوُ
٘شبیغ ث ٝزؾز آٔس ٜاظ دطزاظـ  ٚآ٘بِیع سهبٚیط وبضثطز زاضز ،ثوٝ
ٌ ٝ٘ٛای و ٝاظ آٖ ٔویسوٛاٖ زض ثطضؾوی ٔٗٙوبزاضی اذوشالف زض
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ثطای سٗییٗ ایٙى ٝآیب ذهٛنیبر ٙٞسؾوی شضار ذطزقوسٜ
ثب ؾ ٝضٚـ فٛق ثب یىسیٍط اذشالف ٔٗٙوبزاضی زاض٘وس یوب ذیوط،
ٔمبزیط ٔیبٍ٘یٗ ثطای ٞط فبوشٛض قىُ ،ثب اؾشفبز ٜاظ ضٚـ آ٘بِیع
یوووهَطفووو( ANOVA ٝآ٘وووبِیع ٚاضیوووب٘ؽ)  ٚآظٔوووٖٞٛوووبی
 Games-Howell ٚ Bonferroniثطای ٔمبیؿٞ ٝبی اٙسٌب٘ ٝثوب
ؾُح ٔٗٙبزاضی  0/05ثب ٔ ٓٞمبیؿ ٝقس.

اظ آظٔ Bonferroni ٖٛثطای حبِز ثطاثطی ٚاضیب٘ؽ زٌ ٚط ٚ ٜٚاظ
آظٔ Games-Howell ٖٛثطای حبِز ٖوسْ ثطاثوطی ٚاضیوب٘ؽٞوب
اؾشفبز ٜقس ٜاؾز ،ایٗ ز ٚآظٔ ٖٛثوب سٛػو ٝثو ٝقوطایٍ ٌوطٜٚ
زازٜٞب ،ثطای سؼعی ٚ ٝسحّیُ ٘شبیغ ٔٛضز اؾوشفبز ٜلوطاض ٌطفشوٝ
اؾووز] .[14زض ایووٗ ٔمبِوو ٝوّیوٝی ٔحبؾووجبر آٔووبضی سٛؾووٍ
٘طْافعاض  SPSSا٘ؼبْ دصیطفز.
٘ -3تبیذ
دووؽ اظ سٟیوو ٚ ٝآ٘ووبِیع سهووبٚیط٘ ،شووبیغ ثوو ٝزؾووز آٔووس ٜاظ
دطزاظـ  ٚآ٘بِیع سهبٚیط ٔیىطٚؾىٛدی ثطای ا٘ؼوبْ سحّیوُٞوبی
آٔوبضی ثوو٘ ٝووطْافووعاض ٙٔ SPSSشموُ قووس ،ػووسٔ )3( َٚمووبزیط
ٔیبٍ٘یٗ ث ٝزؾوز آٔوس ٜثوطای دبضأشطٞوبی ٙٞسؾوی شضار زض
ثرف اثٗبزی ٔ -150+106یىوط ،ٖٚثوطای آؾویبٞبی ٔیّوٝای،
ٌِّٝٛای  ٚؾطأیىی ضا ثٗس اظ دوطزاظـ  ٚآ٘وبِیع سهوبٚیط ٘كوبٖ
ٔیزٞس.

 - 1- 3اػتفبد ٜاص آصٔF ٖٛ

ػس٘ )4( َٚشبیغ آ٘بِیع یهَطفٚ ٝاضیب٘ؽ ضا ثطای زازٜٞب ٘كوبٖ
ٔی زٞسٚ ،لشی ٔمساض ثو ٝزؾوز آٔوس ٜثوطای ؾوُح ٔٗٙوبزاضی
( )Sig.وٕشط اظ  0/05ثبقس ثطای آٖ ٔمبیؿؤ ،ٝموبزیط ٔیوبٍ٘یٗ
ٌووطٜٞٚووب اذووشالف ٔٗٙووبزاضی زض ؾووُح اٖشٕووبز  %95ثووب ٞووٓ
زاض٘س] ،[15ثط ایٗ اؾوبؼ ٕٞ ٚوبُ٘ٛض وؤ ٝكوبٞسٔ ٜویقوٛز
ٔمبزیط ٔیبٍ٘یٗ ث ٝزؾز آٔس ٜثطای ٔیبٍ٘یٗ فبوشٛضٞبی قوىُ
زض ٔحه َٛسٕبٔی آؾیبٞب اذشالف ٔٗٙبزاضی ثب یىسیٍط زاض٘س.

رذٔ :3َٚمبدیش ٔیبٍ٘یٗ ث ٝدػت آٔذ ٜثشای پبسأتشٞبی ٙٞذػی رسات دس ثخؾ اثؼبدی ٔ -150+106یىشٖٚ

اثؼبد
(ٔیىش)ٖٚ

وـیذٌی
خشدایؾ

ٌشد ؿذٌی

ٌشدی

-150+106

ٔیبٍ٘یٗ

ا٘حطاف
ٔٗیبض

ٔیبٍ٘یٗ

آؾیبی ٌِّٝٛای

1/4757

0/32815

0/5988

0/08036

آؾیبی ٔیّٝای

1/5531

0/36446

0/5777

0/08475

0/5562

آؾیبی ؾطأیىی

1/3684

0/24486

0/6562

0/05798

0/6246

تحذة

ا٘حطاف
ٔٗیبض

ٔیبٍ٘یٗ
0/5799

0/11441
0/12073

0/8564

0/09681

0/889

فبوتٛس ٘ظٓ

ا٘حطاف
ٔٗیبض

ٔیبٍ٘یٗ
0/8653

0/04146
0/04564

0/473

0/02385

0/542

ا٘حطاف
ٔٗیبض

ٔیبٍ٘یٗ
0/4994

0/11672
0/12443
0/09555

رذ٘ :4َٚتبیذ آ٘بِیض یهعشفٚ ٝاسیب٘غ
Sig.

F

ٔشٛؾٍ
ٔطثٗبر

Df

ٔؼٕٔٛ
ٔطثٗبر

0/000

26/305

3/027

2

6/053

ثیٗ ٌطٜٞٚب

0/115

746

85/834

زضٌ ٖٚطٜٞٚب

748

91/887

ٔؼٕٔٛ

0/000

41/700

0/388

2

0/777

ثیٗ ٌطٜٞٚب

0/009

746

6/932

زضٌ ٖٚطٜٞٚب

748

7/709

ٔؼٕٔٛ

0/000

18/194

0/287

2

0/574

ثیٗ ٌطٜٞٚب

0/016

746

11/763

زضٌ ٖٚطٜٞٚب

748

12/337

ٔؼٕٔٛ

0/000

7/751

0/048

2

0/096

ثیٗ ٌطٜٞٚب

0/006

746

4/607

زضٌ ٖٚطٜٞٚب

748

4/703

ٔؼٕٔٛ

0/000

18/176

0/284

2

0/569

ثیٗ ٌطٜٞٚب

0/016

746

11/668

زضٌ ٖٚطٜٞٚب

748

12/237

ٔؼٕٔٛ
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زض ػسٞ )6( َٚطٌوبٔ ٜموساض ؾوشٙٗٔ ٖٛوبزاضی آظٔو)Sig.( ٖٛ
وٛاهسط اظ  0/05ثبقوس آٍ٘وب ٜزض ؾوُح اٖشٕوبز ٔ %95موبزیط
اذووشالف زض ٔیووبٍ٘یٗٞووب ٔٗٙووبزاض زض ٘ٓووط ٌطفشوو ٔ ٝویقووٛز ٚ
ٌطٜٞٚبی ٔمبیؿ ٝقس ٜاظ ٘ٓط آٔوبضی ٔشفوبٚر زض ٘ٓوط ٌطفشوٝ
ٔیق٘ٛسٕٞ ،یٗ ٘شبیغ ضا ثب ٔمبیؿوٝی ٖالٔوز ز ٚؾوش ٖٛآذوط
ٔطثو ٌٛثوو ٝحووس دووبییٗ  ٚثووبالی فبنووّٝی إَیٙووبٖ ٘ %95یووع
ٔی سٛاٖ ث ٝزؾز آٚضز؛ ثٌٝ٘ٛ ٝای و ٝاٌط اٖساز ٔطث ٌٛثو ٝایوٗ
ز ٚؾش ٖٛثطای یه ٔمبیؿٖ ٓٞ ٝالٔز ثبقٙس آٍ٘ب ٜاذوشالف زض
ٔمبزیط ٔیبٍ٘یٗ ٔٗٙبزاض زض ٘ٓط ٌطفشٝقس ٚ ٜزض غیط ایٗ نٛضر
اذشالفٞب ٔٗٙبزاض زض ٘ٓط ٌطفشٕ٘ ٝیق٘ٛس
٘شبیغ ث ٝزؾز آٔس ٜاظ ٔمبیؿٝی ػفشی ٔمبزیط ٔیبٍ٘یٗٞبی ثٝ
زؾز آٔس ٜثوطای فبوشٛضٞوبی ٙٞسؾوی شضار وبِىٛدیطیوز زض
ػس٘ )6( َٚكبٖ ٔیزٞسٙٞ ،سؾٝی شضار ذطزقس ٜثب آؾیبٞبی
ٔیّ ٝایٌِّٝٛ ،ای  ٚؾطأیىی اظ ٘ٓط آٔبضی وبٔالً ثب ٔ ٓٞشفبٚر
ٞؿشٙس ٔ ٚمبزیط اذشالف زض ٔیبٍ٘یٗ ٞب ثطای اوظوط فبوشٛضٞوبی
ٙٞسؾی زض ؾُح اٖشٕبز ٙٗٔ %95بزاض ٞؿوشٙس .سٟٙوب ٔحهوَٛ
آؾیبی ٌّ ِٝٛای  ٚؾطأیىی زض ٔموساض فوبوشٛض سحوسة ثوب ٞوٓ
اذشالف ٔٗٙبزاضی ٘ساض٘س.

ٕٞبُ٘ٛض و ٝاقبض ٜقس ٔٗٙبزاضی زض ایٗ اذشالفٞب ثب سٛػوٝ
ث٘ ٝشبیغ ایٗ آظٕٔ٘ ٖٛوی سٛا٘وس ثوطای ٔمبیؿوٝی ػفشوی ٔیوبٖ
آؾیبٞب ٔٛضز اؾشفبز ٜلوطاض ٌیوطزِ ،وصا ثبیؿوشی اظ آظٔوٖٞٛوبی
ٔمبیؿٝای اٙسٌب٘ ٝاؾشفبز ٜوطز.
آظٔٞ ٖٛبی ٔمبیؿ ٝای اٙسٌب٘و ٝثوطای ز ٚحبِوز ثطاثوطی ٚ
ٖسْ ثطاثطی ٚاضیب٘ؽ ٞب اضائٝقسٜا٘س ٔ ٚی ثبیؿز لجُ اظ اؾشفبزٜ
اظ آظٔو ٖٛثوب اؾوشفبز ٜاظ آٔوبضٜی ِو ٖٛثطاثوطی ٖ ٚوسْ ثطاثووطی
ٚاضیب٘ؽ ٞب ٔٛضز ثطضؾی لطاض ٌیطز .ػس٘ )5( َٚشبیغ آظِٖٔٛ ٖٛ
ضا ثطای ثطضؾی ٚيٗیز ٚاضیب٘ؽٞب ٘كبٖ ٔیزٞس.
ٕٞبُ٘ٛض وؤ ٝكوبٞسٔ ٜویقوٛز ٔموساض ٔٗٙوبزاضی ()Sig.
آظٔ ِٖٛ ٖٛثطای فبوشٛضٞبی ٌطز قسٌی  ٚسحوسة ثوعضيسوط اظ
 0/05اؾز ،ث ٝثیبٖ زیٍط ثطای ایٗ ز ٚفبوشٛض ٔموبزیط ٚاضیوب٘ؽ
ثطاثط ثٛزٔ ٚ ٜمبزیط ٚاضیب٘ؽ ٞب اذشالف ٔٗٙبزاضی ثب ٘ ٓٞساض٘س ٚ
ِصا ثطای ٔمبیؿٝی ایٗ فبوشٛضٞب ٔیثبیؿز اظ آظٖٔٞٛب ثب قوطٌ
ثطاثطی ٚاضیب٘ؽ ٞب اؾشفبز ٜوطز ،ثطای ؾبیط فبوشٛضٞبی ٙٞسؾوی
قطٌ ٖسْ ثطاثطی ٚاضیب٘ؽ ٞب نبزق ثٛز ٚ )Sig.>0/05( ٜثوطای
ٔمبیؿٞ ٝبی اٙسٌب٘ٔ ٝی ثبیؿوز اظ آظٔوٖٞٛوب ثوب قوطٌ ٖوسْ
ثطاثطی ٚاضیب٘ؽ ٞب اؾشفبز ٜوطز .ػس٘ )6( َٚشوبیغ آظٔوٖٞٛوبی
 Games-Howell ٚ Bonferroniضا ثطای دبضأشطٞوبی ٙٞسؾوی
ٔرشّف ٘كبٖ ٔیزٞس.

.

رذ٘ :5َٚتبیذ آصٔ ِٖٛ ٖٛثشای ثشسػی ٚضؼیت اختالف ٚاسیب٘غٞب

ٔٗٙبزاضی()Sig.

0/000

0/034

0/066

0/509

0/023

ٚاضیب٘ؽ

ٔحیٍ ذطزایف

0/108

آؾیبی ٌِّٝٛای

0/133

آؾیبی ٔیّٝای

0/06

آؾیبی ؾطأیىی

0/006

آؾیبی ٌِّٝٛای

0/007

آؾیبی ٔیّٝای

0/003

آؾیبی ؾطأیىی

0/013

آؾیبی ٌِّٝٛای

0/015

آؾیبی ٔیّٝای

0/009

آؾیبی ؾطأیىی

0/002

آؾیبی ٌِّٝٛای

0/002

آؾیبی ٔیّٝای

0/001

آؾیبی ؾطأیىی

0/014

آؾیبی ٌِّٝٛای

0/015

آؾیبی ٔیّٝای

0/009

آؾیبی ؾطأیىی
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هْذی هحسٌی ،هحوَد عبذالْی ٍ سیذ هحوذجَاد کلیٌی

رذ٘ :6َٚتبیذ آصٖٔٞٛبی  Games-Howell ٚ Bonferroniثشای پبسأتشٞبی ٙٞذػی ٔختّف
فبنّٝی إَیٙبٖ 95%

)(Sig.

اذشالف ٔیبٍ٘یٗٞب

ٌط(J) ٜٚ

ٔٗٙبزاضی

()I-J

*-0/11098

آؾیبی ٔیّٝای
آؾیبی ؾطأیىی

-0/0541

-0/1762

0/000

*-0/11514

آؾیبی ٌِّٝٛای

-0/1429

-0/3093

0/000

*-0/22612

آؾیبی ٔیّٝای

0/0448

0/0058

0/007

*0/02532

آؾیبی ٔیّٝای

-0/0329

-0/0711

0/000

*-0/05199

آؾیبی ؾطأیىی

-0/0058

-0/0448

0/007

*-0/02532

آؾیبی ٌِّٝٛای

-0/0557

-0/0989

0/000

*-0/07731

آؾیبی ؾطأیىی

0/0711

0/0329

0/000

*0/05199

آؾیبی ٌِّٝٛای

0/0989

0/0557

0/000

*0/07731

آؾیبی ٔیّٝای

0/0582

0/0004

0/046

*0/02929

آؾیبی ٔیّٝای

-0/0138

-0/0648

0/001

*-0/03933

آؾیبی ؾطأیىی

-0/0004

-0/0582

0/046

*-0/02929

آؾیبی ٌِّٝٛای

-0/0406

-0/0966

0/000

*-0/06862

آؾیبی ؾطأیىی

0/0648

0/0138

0/001

*0/03933

آؾیبی ٌِّٝٛای

0/0966

0/0406

0/000

*0/06862

آؾیبی ٔیّٝای

0/0281

-0/0081

0/55

0/01004

آؾیبی ٔیّٝای

-0/0015

-0/0334

0/026

*-0/01747

آؾیبی ؾطأیىی

0/0081

-0/0281

0/55

-0/01004

آؾیبی ٌِّٝٛای

-0/01

- 0/045

0/001

*-0/02751

آؾیبی ؾطأیىی

0/0334

0/0015

0/026

*0/01747

آؾیبی ٌِّٝٛای

0/045

0/01

0/001

*0/02751

آؾیبی ٔیّٝای

0/0591

0/0035

0/023

*0/03132

آؾیبی ٔیّٝای

- 0/013

-0/062

0/001

*-0/03747

آؾیبی ؾطأیىی

-0/0035

-0/0591

0/023

*-0/03132

آؾیبی ٌِّٝٛای

-0/0406

-0/0969

0/000

*-0/06879

آؾیبی ؾطأیىی

0/062

0/013

0/001

*0/03747

آؾیبی ٌِّٝٛای

0/0969

0/0406

0/000

*0/06879

آؾیبی ٔیّٝای

وكیسٌی

0/3093

0/1429

0/000

*0/22612

آؾیبی ؾطأیىی

آؾیبی
ؾطأیىی
آؾیبی ٌِّٝٛای
آؾیبی ٔیّٝای

GamesHowell

ٌطزی

0/1992

0/0227

0/009

*0/11098

آؾیبی ٌِّٝٛای

آؾیبی ٔیّٝای

GamesHowell

آؾیبی
ؾطأیىی
آؾیبی ٌِّٝٛای
آؾیبی ٔیّٝای

Bonferroni

ٌطز قسٌی

0/1762

0/0541

0/000

*0/11514

آؾیبی
ؾطأیىی
آؾیبی ٌِّٝٛای
آؾیبی ٔیّٝای

Bonferroni

سحسة

-0/0227

-0/1992

0/009

آؾیبی ٌِّٝٛای

آؾیبی
ؾطأیىی
آؾیبی ٌِّٝٛای
آؾیبی ٔیّٝای

GamesHowell

فبوشٛض ٘ٓٓ

حس ثبال

حس دبییٗ

ٌط(I) ٜٚ

٘ ٔٛآظٖٔٛ

فبوشٛض
قىُ

آؾیبی
ؾطأیىی

وٙبض قىُ ثبض ذطزوٙٙس٘ ٚ ٜحٜٛی حطووز آٖ زض آؾویب ثبٖوض
ٔیقٛز سب شضار زض آؾیبی ٌِّٝٛای ٘ؿجز ثو ٝآؾویبی ٔیّوٝای
ثیكشط سحز سأطیط ٔىب٘یعْ ؾبیف ذوطز قو٘ٛس ،افوعایف ٘موف
ٔىب٘یعْ ؾبیف زض ذطزایف ٔٛاز ٔٗس٘ی زض آؾیبی ٌِّٝٛای زض
ٔمبیؿ ٝثب آؾیبی ٔیّٝای ٔٙؼط ث ٝایؼبز اذشالف زض ذهٛنیبر
ٙٞسؾی شضار زض ٔحهٞ َٛط یه اظ ایٗ آؾیبٞب قسٜاؾز.

 -4ثحج
زض آؾیبی ٔیّٝای ٘یطٚی يطث ٝث ٝنوٛضر ذُوی ثو ٝشضار
اٖٕبَ ٔیقٛز ،أب زض آؾویبی ٌِّٛوٝای ایوٗ ٘یوط ٚثو ٝنوٛضر
٘مُٝای ث ٝشضار اٖٕبَ ٔیقٛز  ٚذطزایف يطثٝای ضا زض آٖٞب
ؾووجت ٔ ویقووٛز .ثووبض ذطزوٙٙووسٜی ٌِّٛووٝای ٘ؿووجز ثوو ٝثووبض
ذطزوٙٙسٜی ٔیّ ٝای ٔؿبحز ؾُحی ثیكشطی زاضز ایٗ أط زض
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ٖ .ىؽ ض٘ٚس ٔكبٞسٜقس ٜثطای فبوشٛض وكیسٌی زض ٔمبزیط
ث ٝزؾز آٔس ٜثطای دوبضأشط ٌوطزی ٔكوبٞسٔ ٜویقوٛز ،ثوطای
ٔحه َٛآؾیبی ؾوطأیىی ثویف سوطیٗ ٔموساض ٌوطزی  ٚثوطای
ٔحه َٛآؾیبی ٔیّ ٝای شضار وٓسطیٗ ٔیعاٖ ٌوطزی ضا زاض٘وس.
ٔمساض ٔیبٍ٘یٗ ایٗ فوبوشٛض ثو ٝسطسیوت ثوطای آؾویبی ٔیّوٝای،
ٌِّٝٛای  ٚؾطأیىی اظ  0/58سب  0/66سغییط ٔ/یوٙس.
دبضأشطٞبی ٌطز قوسٌی  ٚسحوسة شض ٜسوب حوسٚزی قوىُ
ٙٞسؾی ؾُح شضار ضا ٘كبٖ ٔیزٞسٔ ،مبزیط ثو ٝزؾوز آٔوسٜ
ثطای ایٗ دبضأشطٞب ٘كبٖ ٔی زٞس ،افعایف ٘مف ٔىب٘یعْ ؾبیف
زض ذطزایف ٔٛاز ،شضار وبِىٛدیطیشی ثوب ٌٛقوٞٝوبی ٌطزسوط ٚ
ٔحسةسط سِٛیس ٔی وٙس ،زض حمیمز زض ٔىب٘یعْ ؾوبیف ثیكوشط
ؾُح شضار سحز سوأطیط لوطاض ٌطفشو ٚ ٝيوٕٗ ؾوبییس ٜقوسٖ
ٌٛقٞٝبی سیع ثو ٝنوٛضر ٌوطز قوسٔ ٚ ٜحوسة زض ٔویآیٙوس.

ٕٞبُ٘ٛض و ٝزض قىُ-3ع ٔكبٞسٔ ٜیقٛزٔ ،حه َٛث ٝزؾوز
آٔس ٜاظ آؾیبی ٌِّٝٛای  ٚآؾیبی ؾطأیىی زض دوبضأشط سحوسة
اذشالف ٔٗٙبزاضی ٘ساض٘س ،أب اذوشالف ٔموساض ٔیوبٍ٘یٗ سحوسة
ثطای شضار ذطزقوس ٜسٛؾوٍ ایوٗ آؾویبٞب ثوب آؾویبی ٔیّوٝای
اذشالفی ٔٗٙبزاض اؾز .سغییط زض فبوشٛضٞبی وكیسٌیٌ ،وطزی،
ٌطز قسٌی  ٚسحسة شضار ضا ٔی سٛاٖ سحز ٖٛٙاٖ یه فوبوشٛض
ثب ٘بْ فبوشٛض ٘ٓٓ ٔكبٞس ٜوطز ،ایٗ فبوشٛض ٕٞبُ٘ٛض و ٝاقوبضٜ
قس ث ٝنٛضر لُط زایطٜی ٔحیُی ثو ٝلُوط زایوطٜی ٔحوبَی
ُٔٙجك ثب شض ٜسٗطیف ٔی قٛز ٞ ٚطا ٝشضٌ ٜطزسط  ٚزاضای ٌوطز
قسٌی  ٚسحسة ثیكشطی زض ٌٛقٞٝب ثبقس ٔموساض ایوٗ دوبضأشط
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ٔیوٙس.

ؿىُ :3تغییشات ٔمبدیش ٔیبٍ٘یٗ فبوتٛسٞبی اِف)وـیذٌی ،ة) ٌشدی ،د) تحذة  ،د) ٌشد ؿذٌی )ٜ ٚفبوتٛس ٘ظٓ دس آػیبٞبی ٔیّٝای،
ٌِّٝٛای  ٚػشأیىی
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ُ تحّیٚ  ٘تبیذ-5
دیطیووزٛسؾووی شضار وبِىٙٞ نوویزٛ ذهٝزض ایووٗ ٔمبِوو
 ؾوووطأیىیٚ ایٝ ٔیّووو،ایِٝوووٌّٛ بیٞ ثوووب آؾووویبٜذطزقوووس
 اظ ٘وطْافوعاضٜ ثب اؾوشفبزٚ یطٚـ آ٘بِیع سهبٚ ضٝ ث،یٞآظٔبیكٍب
یٝقوی اؾوشب٘ساضز ثوطای ٔمبیؿوٚ ضٚ سٗیویٗ ٌطزیوسImage J
. قسٝیط اضائٚ آ٘بِیع سهبٚ  اظ دطزاظـٜ زؾز آٔسٝآٔبضی ٘شبیغ ث
وبزاضیٙٗٔ ُ ثطای سحّیANOVA ٝبی آ٘بِیع یه َطفٞـٚاظ ض
. قووسٜ اؾووشفبزٜ زؾووز آٔووسٝاذووشالف زض ٔمووبزیط ٔیووبٍ٘یٗ ثوو
ٜبی آ٘بِیع آٔبضی ثب اؾوشفبزٞـٚ اظ ضٜ اؾشفبزٚ ُٔبِٗبر آٔبضی
ٚ ٜوسٙٙٔ ثوبض ذطزوٛ اذشالف زض ٘و، ٘كبٖ زازSPSS اظ ٘طْافعاض
دیطیوووزٛ زض ذوووطزایف شضار وبِىٜضز اؾوووشفبزٛٔىووب٘یعْ ٔووو
ٍ ٔحیٝ ثٝ شضار ثؿشٚ ٜب ضا سغییط زازٖٞسؾی آٙٞ نیبرٛذه
.وسٙٙسؾوی ٔرشّفوی ضا دیوسا ٔویوٙٞ ُر قىٚذطزایف ٔشفب
 اظٜ زؾوز آٔوسٝبی آٔبضی زض سحّیُ ٘شبیغ ثٞـٚ اظ ضٜاؾشفبز
 شضار،%95 ووس زض ؾووُح اٖشٕووبزٞیط ٘كووبٖ ٔ ویزٚآ٘ووبِیع سهووب
ًسؾوی ووبٔالٙٞ نویبرٛب ذهٞط یه اظ ایٗ آؾیبٞ  ثبٜذطزقس
 افوعایف، ٘شبیغ ایٗ سحمیك ٘كوبٖ زاز.سی ثب یىسیٍط زاض٘سٚٔشفب
یٝسؾوٙٞ ٘مف ٔىب٘یعْ ؾبیف زض آؾیبی ؾطأیىی شضاسوی ثوب
ضٛ ٔموساض فوبوش،وسِٙیس ٔویوٛبی ٔحسةسط سٞٝقٌٛ  ثبٚ ٌطزسط
ف ٘موفٞ ووب، ٘عزیوهسوط اؾوز1 ٝ٘ٓٓ ثطای ایٗ شضار ٘یع ث
 ثووبٚ سووطٜای شضاسووی وك ویسٝٔىووب٘یعْ ؾووبیف زض آؾوویبی ٔیّوو
ض ٘ٓوٓ ٘یوع ثوطایٛ ٔمبزیط فوبوش،سِٙیس ٔیوٛبی سیعسط سٞٝقٌٛ
َ آؾیبی ؾوطأیىیٛاهسط اظ ٔحهٛای وَّٝ آؾیبی ٔیٛٔحه
ضزٛوبی ٔوْٞشوطَ ٔىوب٘یعٙس ثوب وٞ ایٗ ٘شبیغ ٘كبٖ ٔیز.اؾز
سؾویٙٞ نیبرٛاٖ ذهٛاز ٔٗس٘ی ٔی سٛٔ  زض ذطزایفٜاؾشفبز
وبیٞز ّٖٕیبرٛجٟز ثٟ آٖ ضا زض ػٚ َشطٙ ضا وِٜیسقسٛشضار س
وبیٞ اظ سٗیویٗ دبضأشطٜ زؾوز آٔوسٝ ٘شبیغ ثو.ثٗسی سغییط زاز
ٚ  سحوسة، ٌطز قوسٌی،سؾی شضار ٘كبٖ زاز ٔمبزیط ٌطزیٙٞ
ٚ ایِٝوٌّٛ ، سطسیوت ثوطای آؾویبی ؾوطأیىیٝض ٘ٓوٓ ثوٛفبوش
ٝ ث.سٙ ٔمساض وكیسٌی شضار افعایف دیسا ٔیوٚ فٞ ای وبّٝٔی
 آؾیبی ؾوطأیىیٚ  سطٜای شضاسی وكیسّٝ آؾیبی ٔیٝای وٌٝ٘ٛ
.سِٙٙیس ٔیوٛشضاسی ٌطزسط س

،)بی وٕیٜٞ دس تحمیمبت پیٕبیـی (تحّیُ دادSPSS

 لذسدا٘یٚ  تـىش-6
ز اظٛ لوسضزا٘ی ذوٚ  ٔطاسوت سكوىطٝسٌبٖ ایٗ ٔمبِوٙیؿٛ٘
ٝی ثوٟشٙٔ ز حٕبیز اظ سحمیمبرٟ ػٝ سطثیز ٔسضؼ ثٜزا٘كٍب
ایٗ ٘شبیغ ضا اٖالْ ٔیزاض٘س

َٚ ابح ا،ٖا٘شكبضار ٔشفىطا
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