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ABSTRACT

Background and Aim: The use of new technologies has positive and negative 
effects on human society. Loudspeakers and sound systems can also make 
harm to humans and noise pollution. Shiite religious ceremonies have special 
religious occasions in addition to the five prayers and religious lectures. 
The high performance of audio systems in mourning applications requires 
proper use of this technology. The purpose of this study was to determine the 
sound pressure level in religious centers and on various religious occasions in 
mosques and chapels of Mashhad University of Medical Sciences.
Materials and Methods: In this descriptive-analytical study, the sound 
pressure level was surveyed in all active mosques and chapels at Mashhad 
University of Medical Sciences in 2016. To determine the sound pressure level 
distribution, TES 1358 was used to measure the noise level.
Results: The mean sound pressure levels in the endowment, lecture, 
and mourning ceremonies were 87.14, 90.31 and 93.91 dB respectively. 
Comparison of the sound pressure level in the A-weighting network in a  
mourning ceremony with the US Environmental Protection Agency and the 
World Health Organization standards showed a significant difference (P-value 
= 0.013).
Conclusion: Since the average time for holding religious ceremonies and 
celebrations is up to 2 hours, the audio players and design of the interiors 
should be adjusted to a maximum sound pressure level of 80 dB.
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of Medical Sciences

 Citation: Dayani Tilaki M SH, Alidadi H, Taghipour A, Yazdani M, Choupani A, 
Navaei AA. Survey of Sound Pressure level of Religious Ceremonies in Mosques 
and Chapels of Mashhad University of Medical Sciences. Iranian Journal of 
Research in Environmental Health. Summer 2019;5 (2): 162-169. 



ر...
ى د

ذهب
ت م

سما
 مرا

وت
ر ص

فشا
راز 

ى ت
ررس

  /  ب
ران

مكا
 و ه

كى
ى نيل

ديان
ين 

س الد
 شم

حمد
م

163 

بررسى تراز فشار صوت مراسمات مذهبى در مساجد و نمازخانه هاى دانشگاه علوم پزشكى مشهد 
 
 

چكيد     ه

و  بلندگوها  دارد.  بشرى  جامعه  بر  منفى  و  مثبت  آثار  نوين،  تكنولوژى هاى  از  استفاده  هدف:  و  زمينه 
مراسم  در  شيعيان  مى نمايند.  ايجاد  صوتى  آلودگى  و  داشته  بشر  براى  زيان هايى  صوتى،  سيستم هاى 
دينى افزون بر نمازهاى پنج گانه و سخنرانى مذهبى، مناسبت هاى ويژه اى مذهبى نيز دارند. كارايى باالى 
مطالعه  مى باشد.  تكنولوژى  اين  از  صحيح  استفاده  نيازمند  عزادارى،  برنامه هاى  در  صوتى  سيستم هاى 
حاضر با هدف تعيين تراز فشار صوتى در مراكز مذهبى و در مناسبت هاى مختلف مذهبى در مساجد و 

نمازخانه هاى دانشگاه علوم پزشكى مشهد انجام شد.
مواد و روش ها: در اين مطالعه توصيفى- تحليلى، به صورت سرشمارى تمام مساجد و نمازخانه هاى فعال در 
دانشگاه علوم پزشكى مشهد در سال 1396 مورد پايش قرار گرفت. به منظور تعيين توزيع تراز فشار صوتى 

از روش شبكه بندى و جهت اندازه گيرى نيز از دستگاه تى اى اس 1358 استفاده گرديد.
به ترتيب 87/14، 90/31  سينه زنى  و  سخنرانى  روضه،  مراسمات  در  صوتى  فشار  تراز  ميانگين  يافته ها: 
و 93/91 دسى بل در شبكه توزين فركانسى c تعيين گرديد. مقايسه تراز فشار صوتى در شبكه توزين 
فركانسى A در مراسم سينه زنى با استاندارد سازمان حفاظت محيط زيست آمريكا و سازمان بهداشت 

.(p=0/013) جهانى اختالف معنى دارى را نشان داد
نتيجه گيرى: مراسم مذهبى و اعياد به طور متوسط تا 2 ساعت به طول مى انجامند، بنابراين طراحى فضاى 
داخلى و پخش كننده هاى صوتى بايد به گونه اى تنظيم شوند كه حداكثر تراز فشار صوتى آن 80 دسى بل 

باشد. 

كليد واژه ها: تراز فشار صوتى، دانشگاه علوم پزشكى، مراسم مذهبى، مساجد 
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مقدمه
مساجد، ساختارهاى مذهبى اند كه توسط مسلمانان براى برگزارى 
مراسم  و  قرآن  قرائت  نيايش،  و  دعا  عمومى،  سخنرانى هاى  نماز، 
مذهبى مورد استفاده قرار مى گيرند. در كنار مساجد، در فضاهاى 
به  ديگرى  جايگاه  بيمارستان ها،  و  دانشكده ها  خوابگاهى،  ادارى، 

عنوان ”نمازخانه“ براى اين مهم در نظر گرفته شده است. 
ندارند.  مساجد  با  چندانى  تفاوت  كاركرد  نظر  از  نمازخانه ها 
براى اجراى مراسم، قابليت شنيدارى و ادراكى صوتى در مسجد 
به  دستيابى  نتيجه،  در  باشد.  داشته  قرار  مطلوبى  سطح  در  بايد 
طراحى  چگونگى  به  وابسته  دادن،  گوش  جهت  مطلوب  شرايط 
فضاى داخلى مساجد مى باشد. در كليساهاى كاتوليك، فهم صدا 
اهميت چندانى ندارد؛ چراكه در تمام مراسمات داخل كليسا، حضار 
مشغول تكرار نيايش بوده و نيازى به درك مفاهيم نيست، در حالى 
كه در مساجد، تمامى مراسمات به سطح بااليى از درك شنيدارى 
نيازمند بوده و پارامترهاى مختلفى مانند زمان بازآوايى١، تراز فشار 

و بلندى صوت در ايجاد اين كيفيت مؤثر مى باشند (1). 
در مراسمى مانند نوحه خوانى و سينه زنى، بلندى صدا و بازتاب 
آن در ايجاد شور و هيجان نقش مؤثرى را ايجاد مى نمايد، لذا افراد 
براى رسيدن به اين اهداف، به طور سليقه اى اقدام به افزايش تراز 
فشار صوتى مى نمايند، اما سؤال اينجاست كه چه ميزان از تراز 
فشار صوتى مى تواند اين سطح مطلوب از درك شنيدارى را تأمين 
نمايد تا ضمن داشتن شور و هيجان الزم، از ايجاد آثار نامطلوب 

صدا در سالمت افراد جلوگيرى نمايد؟ 
آلودگي هاي زيست محيطي در سه دهه اخير بيش از گذشته 
توجه جهانيان را به خود معطوف داشته است. در اين ميان آلودگي 
صدا در اكثر كشورها به ويژه كشورهاي در حال توسعه به عنوان 
انسان  بدن  واكنش هاى  مى باشد (4).  مطرح  فراگير  مشكل  يك 
انسان  واكنش هاى  مشابه  گوش خراش،  و  بلند  سروصدا هاى  با 
مشخصات  از  برخى  است.  خطرناك  و  حتمى  ريسك هاى  براى 
فشارخون  تغيير  و  آدرنالين  هورمون  ترشح  شامل  واكنش ها  اين 

1.  Reverberation Time

و ضربان قلب مى باشد (3). ديگر اثرات سروصدا شامل احساس 
فرسودگى،  و  خستگى  تحريك پذيرى،  سردرد،   ،(4) آزردگى 
گوارشى  مشكالت  و   (5) بى خوابى  استرس،  تهاجمى،  رفتارهاى 
(6) مى باشد. تماس انسان با صدا مي تواند منجر به ايجاد اثرات و 
عوارض شناخته شده اي از جمله افت موقت و دائم شنوايي و اثرات 
نامطلوب فيزيولوژيكي و روحي - رواني گردد. صدا داراي اثرات 
غيرمستقيمي بر روي عملكرد انسان از جمله كاهش راندمان و 
بهره وري كاري و افزايش خطر بروز حوادث و خطا به علت كاهش 

تمركز مي باشد. 
در سال هاي اخير، در ايران نيز توجه بيشتري به آلودگي صوتى 
شده است؛ به طوري كه بر اساس ماده 2 آيين نامه اجرايي در ارتباط 
با نحوه جلوگيري از آلودگي صدا، از سال 1378 مبادرت به هرگونه 

اقدامي كه موجبات آلودگي صدا را فراهم آورد، ممنوع شده است (7). 
مختلف  مراجع  توسط  سروصدا  با  مواجهه  مجاز  محدوده هاى 
و  بهداشت  ملى  مؤسسه  آمريكا٢،  شغلى  ايمنى  و  بهداشت  (اداره 
ايمنى شغلى آمريكا)٣ تعيين گرديده است.  اداره بهداشت و ايمنى 
ساعت  طول 8  در  را  مجاز۴  مواجهه  حد  متوسط  آمريكا،   شغلى 
مواجهه، برابر 90 دسى بل در شبكه توزين فركانسى A عنوان كرده 
و NIOSH حد مواجهه پيشنهادى۵ خود را 85 دسى بل بيان كرده 
است. براى محافظت تقريبى از افت شنوايى تمامى افراد جامعه، 
EPA و WHO رهنمودهايى را براى مواجهه با سروصدا براى جامعه 

تدوين نموده اند. اين سازمان ها، متوسط مواجهه روزانه (8 ساعت) 
جامعه را 75 دسى بل در شبكه A عنوان نموده و متوسط مواجهه 24 

ساعته را 70 دسى بل بيان كرده است (8). 
سازمان جهاني بهداشت، آلودگي صوتي در شهرهاي بزرگ را 
به عنوان سومين نوع آلودگي هاي خطرناك بعد از آلودگي هوا و آب 
معرفي كرده است. آلودگى صوتى و اثرات آن از آنجايى در كشور 

2.  U.S. Occupational Safety and Health Administration
3.  U.S. National Institute for Occupational Safety and Health(OSHA)
4.  Permissible Exposure Limit
5.  Recommended Exposure Limit
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ايران اهميت مى يابد كه مراسمات مذهبى فراوانى در كشور برگزار 
جنسيتى،  سنى،  لحاظ  (به  افراد  از  مختلفى  گروه هاى  و  مى شود 
شركت  مراسمات  اين  در  فردى)  حساسيت هاى  و  سالمت  سطح 
كنترل  به  كمك  راستاى  در  بايد  نيز  مذهبى  فعالين  مى نمايند. 
اثرات ناشى از آلودگى رو به افزايش صدا در جامعه نقش خود را 
ايفا نمايند، لذا رسيدن به يك استانداردى از تراز فشار صدا در اين 
مراسمات كه بتواند اهداف مذكور را تأمين نمايد، ضرورى به نظر 
مى رسد. مطالعه حاضر با هدف بررسى وضعيت تراز فشار صوتى 
در برخى از مراسمات مذهبى برگزار شده در دانشگاه علوم پزشكى 

مشهد انجام گرفت.

روش كار
در اين مطالعه توصيفى- تحليلى و مقطعى، حجم مورد مطالعه 
به صورت سرشمارى تمام مساجد و نمازخانه هاى فعال در دانشگاه 
به منظور  شد.  گرفته  نظر  در  سال 1396  در  مشهد  پزشكى  علوم 
شبكه بندى  روش  از  مساجد،  سطح  در  صوت  فشار  تراز  تعيين 
استفاده گرديد. بر اين اساس، تراز فشار صوت در طول مدت انجام 
سينه زنى)  و  نوحه خوانى  مداحى،  (سخنرانى،  محرم  ماه  مراسمات 
اندازه گيرى  گرديد.   اندازه گيرى  ايستگاه   140 در  روز  و  شب  در 
دستگاه از  استفاده  با  مساجد  در  شده  منتشر  صوت  فشار  تراز 

نتايج  صحت  از  اطمينان  جهت  گرفت.  انجام    1358-TES

كاليبره   1356-TES صوت  ترازسنج  با  فوق  دستگاه  اندازه گيرى، 
در  افراد  شنوايى  ارتفاع  مبناى  بر  صدا،  اندازه گيرى  ارتفاع  گرديد. 
نظر  در  زمين  سطح  از  سانتى متر  حدود 70  در  و  نشسته  حالت 
گرفته شد. دستگاه به اندازه طول دست از بدن جدا و به گونه اى قرار 
داده شد كه بدن افراد به عنوان مانع صوتى عمل نكنند. به منظور 
 C توزين  شبكه  روى  بر  فركانس  آناليز  فركانسى،  توزيع  تعيين 
شبكه  در  صدا  كلي  تراز  اندازه گيري  همچنين  پذيرفت.  صورت 
A براي تعيين ميزان مواجهه كلي و در شبكه C براي اطمينان از 
صحت آناليز فركانس انجام و ثبت گرديد. در پايان كار صحت 
در  صوت  فشار  ترازهاي  لگاريتمي  جمع  انجام  با  اندازه گيري 
فركانس هاي مركزي آزمون شد. حاصل جمع لگاريتمي به عددى 
مى رسد كه نزديك به تراز فشار صوت كلي اندازه گيري شده در 
همان ايستگاه و در همان شبكه توزين بود. پس از انتقال اطالعات 
 ،SPSS به رايانه، تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از نرم افزار آمارى

ورژن 16 و آزمون هاى آمارى آنوا و تى صورت گرفت.

يافته ها
بر اساس نتايج آناليز صوت حاصل از تمامى مراسمات برگزار شده 
در مساجد و نمازخانه هاى فعال در دانشگاه علوم پزشكى مشهد، 
به ترتيب  هرتز  و 8000  هرتز  فركانس 500  در  صوتى  فشار  تراز 

باالترين و كمترين تراز را تشكيل مى دادند (نمودار 1).

 (c شبكه توزين فركانسى) نمودار1. متوسط تراز فشار صوت در فركانس هاى مركزى اكتاوباند
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براى   c فركانس  توزين  شبكه  در  صوت  فشار  تراز  ميانگين 
سينه زنى  و  سخنرانى  روضه،  مراسمات  در  مركزى  فركانس هاى 

به صورت نمودار 2 تعيين شد. باالترين تراز فشار صوت مربوط به 
مراسم روضه و سينه زنى در فركانس 500 هرتز بود. 

نمودار 2. مقايسه تراز فشار صوت در فركانس هاى منتشر شده در مراسمات مختلف مذهبى 

و  سخنرانى  روضه،  مراسمات  در  صوت  فشار  تراز  ميانگين 
سينه زنى به ترتيب 87/14، 90/31 و 93/91 دسى بل در شبكه 
توزين فركانس c به صورت نمودار 3 تعيين گرديد. مقايسه تراز 
فشار صوت در شبكه توزين فركانس A در مراسمات سخنرانى 
و روضه با استاندارد مواجهه 50 دقيقه اى سازمان حفاظت محيط 

زيست آمريكا و سازمان بهداشت جهانى (85 دسى بل A) اختالف 
معنى دارى را نشان نداد (p=0/08)، اما در مراسم سينه زنى، تراز 
فشار صوتى منتشر شده اختالف معنى دارى را با مقدار مجاز نشان 

.(p=0/013) داد

نمودار3. متوسط تراز فشار صوت در دو شبكه توزين فركانس A و C در مراسمات مختلف مذهبى 

توزيع فركانس (هرتز)
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و  سخنرانى  روضه،  مراسمات  در  صوت  فشار  تراز  مقايسه 
سينه زنى در مكان هاى مختلف با تعداد پخش كننده 2 و 8 باند، 
 86/57 و   86/87) روضه  مراسم  در   (dBA) صوت  فشار  تراز 
دسى بل) در مكان هاى با تعداد باند متفاوت اختالف معنى دارى را 

نشان نداد (p=0/2). همچنين در مراسم سخنرانى با تعداد 2 و 
8 باند، اختالف معنادارى يافت نشد (p=0/15)، اما در مراسمات 
 (p=0/001) بود  معنادار  آمارى  نظر  از  اختالف  اين  سينه زنى 

(جدول 1).
جدول1. ميانگين تراز فشار صوتى در مساجد با تعداد پخش كننده 2 و 8 باند

شبكه توزين 
تعداد ايستگاه هاى اندازه تعداد باندفركانس

گيرى شده
ميانگين تراز فشار بر 

سطح انحراف معيارحسب دسى بل
معنى دارى

A
83494/65/8

0/000
24386/666/45

C
83496/415/31

0/000
24389/776/22

بر اساس نتايج آزمون آمارى آنووا، متوسط تراز صداى منتشره در 
مراسم سينه زنى به طور معنادارى باالتر از متوسط تراز صداى منتشره 
از مراسم روضه و سخنرانى بود، اما اختالف معنادارى بين مراسم روضه 

و مراسم سخنرانى مشاهده نشد (p=0/338) (جدول 2).

جدول 2. مقايسه ميانگين تراز فشار صوتى در شبكه توزين 
فركانسى A در مراسمات مختلف مذهبى

انحراف ميانگينمراسممراسم
معيار

سطح 
معنى دارى

روضه
85/585/080/338سخنرانى
91/867/510/000سينه زنى

سخنرانى
85/069/420/338روضه
91/867/510/046سينه زنى

*ميانگين اختالف در سطح 0/05 معنى دار مى باشد.

بحث 
بر اساس نتايج به دست آمده، ميانگين تراز فشار صوت منتشر شده 
در مراسمات مختلف مذهبى از قبيل سخنرانى، روضه و سينه زنى، 
بسته به عوامل مختلفى از قبيل فشار صوتى، تعداد باند هاى مورد 
استفاده، مساحت، نوع طراحى مسجد، جنس مصالح به كار رفته و 
زمان بازآوايى دارد. براى محافظت نسبى از افت شنوايى تمامى 
جهانى  سازمان  و  زيست  محيط  از  حفاظت  آژانس  جامعه،  افراد 
مشخصى  مواجهه  دوره هاى  براى  را  مجازى  محدوده هاى  بهداشت، 

متوسط  داد  نشان  حاضر  مطالعه  نتايج   .(8) نموده اند  تدوين 
و  سخنرانى  مراسمات  در   A توزين  شبكه  در  صوتى  فشار  تراز 
روضه خوانى به صورت معمول براى يك دوره 50-60 دقيقه اى در 
محدوده مجاز بوده و برابر با 85 دسى بل مى باشد، لذا با رعايت اين 
دوره زمانى و همچنين تنظيم تراز فشار صوت در محدوده هاى 85 
دسى بل در شبكه A، مواجهه اقشار مختلف مردم مى تواند ريسك 

قابل قبولى داشته باشد. 
آناليز فركانسى نشان مى دهد فركانس هاى كمتر از 2000 هرتز 
و به ويژه محدوده هاى فركانس 500 هرتز، تراز فشار صوتى باالتر از 
85 دسى بل دارند. اين موضوع از اين جهت اهميت مى يابد كه بر 
روى غشاء پايه مجراى ميانى، سلول هاى گيرنده امواج صوتى قرار 
دارند و از نزديكى دريچه بيضى شروع شده و در طول مجرا تا رأس 
حلزون امتداد مى يابند كه به نام اندام كرتى معروف اند. اندام كرتى 
در ناحيه معينى از فركانس ها حساسيت بيشترى دارد كه طبق 
تجربيات، ناحيه فركانس 4096 هرتز، ناحيه شكننده يا آسيب پذير 
در گوش مى باشد و در مواجهه با صدا، اين ناحيه بيشترين آسيب 
فركانس هاى  اينكه  به  توجه  با  لذا  مى گردد،  متحمل  را  شنوايى 
پرانرژى منتشر شده در اين مراسمات در محدوده هايى قرار دارند 
كه سلول هاى شنوايى حساسيت كمترى به آنها دارند، مى توان تا 
حدودى ريسك قابل قبولى را براى سيستم شنوايى در مراسم هاى 

سخنرانى و روضه قائل شد. 
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اما با توجه به اينكه تراز فشار صوت در فركانس هاى پايين 
اين  است،  شده  تعيين  دسى بل   80 از  بيش  هرتز)   2000-80)
اثرات  لحاظ  به  قبولى  قابل  ريسك  نمى تواند  فركانسى  محدوده 
فركانس  اصوات  باشد.  داشته  يافته  مواجهه  افراد  در  غيرشنيدارى 
پايين مانند صداى ناشى از اتوبوس ها و ترافيك كه قابليت نفوذ 
احساس  مى باشد،  دشوار  بسيار  نيز  آنها  كنترل  و  داشته  زيادى 
آزردگى و رنجش بيشترى را نسبت به مواجهه با اصوات فركانس 
باال ايجاد مى كنند (10). نيسنبام و همكاران در مطالعه خود نشان 
دادند افرادى كه در مواجهه با منابع صوتى با فركانس پايين هستند، 
از سالمت عمومى كمترى نسبت به ديگران برخوردارند؛ به طورى كه 
خواب آنها كيفيت نامناسب ترى داشته و در طول روز خواب آلود 
بوده و ويژگى هاى روانى آنها به طور آشكارى بدتر از ديگر افراد است 
(11). مطالعات ديگر نيز نشان داده اند كه در مقايسه با سرو صداى 
صداى  دسى بل)،   5 از  كمتر  صوت  فشار  تراز  (تغييرات  ممتد 
منقطع (تغييرات تراز فشار صوت بيش از 15 دسى بل) آزاردهندگى 

بيشترى دارد (12، 13).
لذا با توجه به اينكه صداى منتشره در اين مراسمات، جزء صداى 
متغير با زمان (تراز فشار صوت بين 5-15 دسى بل) طبقه بندى 

مى گردد، بايد نسبت به مواجه با آنها حساسيت بيشترى داشت.
ديگر  به  نسبت  سينه زنى  حين  در  صوت  فشار  تراز  متوسط 
مراسمات به دليل افزايش صداى ناشى از سينه زنى و ادوات مورد 
 92-90 محدوده  به  و  يافته  افزايش  مراسمات،  اين  در  استفاده 
دسى بل مى رسد و در صورت برگزارى اين مراسم در مدتى بيش 
از 15 دقيقه، مطابق با استاندارد ها صداى منتشر شده (9) نه تنها 
مى تواند تأثيرات شنيدارى بر روى شنوايى انسان داشته باشد، بلكه 
مى تواند خطر غيرقابل قبولى از اثرات غيرشنيدارى را براى افراد 
مطالعه  در  نمايد.  تحميل  حساس  گروه هاى  به خصوص  جامعه 
نيسنبوم تحت عنوان "ترافيك و تندرستى در مناطق پرجمعيت 
برلين"، ميزان ترشح هورمون هاى آدرنالين و نورآدرنالين در 200 زن 
30-45 سال مورد بررسى قرار گرفت. نتايج اين مطالعه نشان داد 
ميزان كاتوكوالمين ها در آن دسته از زنانى كه اتاق خوابشان مقابل 

دسى بل)  از 57  بيشتر  صوتى  فشار  (تراز  پرسروصدا  خيابان هاى 
قرار دارد، نسبت به گروه كنترل كه در مناطق با تراز فشار صداى 
باالتر  معنى دارى  به طور  مى كنند،  زندگى  دسى بل   52 از  كمتر 
مى باشد (10-11). عالوه بر اين، تفاوت هاى فردى نيز در واكنش 
نسبت به سروصدا تأثير دارند. برخى افراد دارى حساسيت شنوايى 
نمى باشند.  نيز  معمول  صداهاى  تحمل  به  قادر  و  هستند  ويژه 
ضربان  تعداد  آزردگى،  و  رنجش  ميزان  مى دهند  نشان  مطالعات 
قلب و عكس العمل هاى تدافعى بر اساس حساسيت نسبت به صدا 

افزايش مى يابد (10ـ12). 
لذا پيشنهاد مى گردد با توجه به اينكه به طور متوسط مراسمات 
صوتى  كننده هاى  پخش  مى انجامند،  به طول  ساعت  تا 2  مذهبى 
به گونه اى تنظيم شوند كه حداكثر تراز فشار صوتى 80 دسى بل 
را دارا باشند. در اين صورت مواجهه با اين تراز فشار صدا مطابق 
با استاندارد سازمان جهانى بهداشت در مدت 2-3 ساعت، ريسك 

قابل قبولى را خواهد داشت.
نتيجه گيرى

به طول  ساعت   2 تا  متوسط  به طور  اعياد  و  مذهبى  مراسم 
مى انجامند، بنابراين طراحى فضاى داخلى و پخش كننده هاى صوتى 
بايد به گونه اى تنظيم شوند كه حداكثر تراز فشار صوتى آن 80 

دسى بل باشد.
مالحظات اخالقى

انتشار  ادبى،  سرقت  عدم  شامل  اخالقى  نكات  تمام  نويسندگان 
دوگانه، تحريف داده ها و داده سازى را در اين مقاله رعايت كرده اند. 
همچنين هرگونه تضاد منافع حقيقى يا مادى كه ممكن است بر 

نتايج يا تفسير مقاله تأثير بگذارد را رد مى كنند.
تشكر و قدردانى

اين مطالعه با كد شماره 940496 در معاونت پژوهشى دانشگاه علوم 
پزشكى مشهد به ثبت رسيده است. بدين وسيله از مسئولين محترم 
مساجد دانشكده هاى مختلف دانشگاه كه ما را در اجراى اين طرح 

يارى نمودند، تشكر و قدردانى مى شود.
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