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سخن نویسنده 

قلمنان که با خلقت عقل، آفرینش انسان را قرین توفیق و کمال نموده و با اعطاي قوه تعبا ستایش و سپاس به درگاه ایزد 
وتفکر، امکان وصول به اندیشه وکردار نیکو را فراهم ساخت، تا انسان این موجود، متحیر و سرگردان دربیکرانگی دو نیروي 

. وصول آن گام برداردخیر و شر با برخوداري از آن صالح و مصلحت خویش را شناخته ودر طریق 
به درگاه ایزد الیزالی که این حقیر را امکان علم آموزي و دانش اندوزي عنایت فرمود و از فروغ آن سیر پر التهاب با حمد و ثنا

زندگی را فرا رویم روشنائی بخشید . 
اما بعد از حمد و ثنا و ستایش باري تعالی و ضرورت آشنائی با موضوع و همچنین چگونگی تحقیق و تنظیم این نوشتار 

ایجاب می نماید تا توضیحاتی مختصر در این موارد ارائه شود . 
وع باعث پیشرفت کشف گردید و این موضرونتگنکنتراد ویلهلم نخستین بار توسط دکتر اشعه ایکسسال قبل، 118در حدود 

شد. در ابتدا از این علم تنها در امور مربوط به پزشکی استفاده می شد . اما امروزه این علم و صنعتی شگرفی در دنیاي پزشکی 
.نه تنها در امور پزشکی مورد استفاده قرار میگیرد بلکه در امور غیر پزشکی نیز کاربردهاي فراوانی دارد

اجتماعی توفیق ياز تجریبات و داشته ها بهم آمیخته است . در هریک از مشاغل پذیرفته شده زندگی حرفه اي با مجموعه اي
نصیب کسانی می شود که تجریبات بیشتري از تخصص خود دارند و در پرتو این آگاهی می توانند با مسائل پیرامون در محیط 

. شغلی و اجتماعی برخوردي مناسب داشته باشند
مختصر تهیه گردیده مشاهدات و تجربیات شخصی اینجانب میباشد که امید است مورد استفاده همکاران و آنچه در این مجموعه

دیگر عالقمندان عزیز قرار گیرد . 
هر چند نگارنده خود به نقایص و کاستی هاي این مجموعه واقف و معترف است اما سعی شده است که این مجموعه قابل 

و دیگر عالقمندان باشد . امید است به این مختصر که سعی شده تا در منتهاي نظم و دقت نوشته استفاده براي محققان ، پزشکان
شود به عنوان تالشی ناچیز در جهت اعتالي علم رادیولوژي در این مرز و بوم نگریسته شده و با تمام کاستیها راهگشاي 

جویندگان این نوع مباحث قرار گیرد . 
آغازین محکی بر توانائی و تالش بیشتر در آینده باشد . نقطه ،امید است این حرکت 

به ویژه آقایان دکتر علی اکبر عامري، ند یاري نمود به انحاء مختلف در پایان جا دارد از کلیه کسانیکه در تهیه این مجموعه ما را 
محترم مرکز اطالعات یتو مدیر، کلیه همکاران عزیز دیگر دکتر احمد توکلیکتر سعید کاهانی، ددکتر عبدالرسول صداقت ، 

پزشکی ایران (مهندس علیرضا صناعی فرید) و همچنین مدیران محترم شرکت هاي 
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( مهندس رامین فالح  و مهندس  شاهین مهدیپور )فن آوري آزمایشگاهی  
( مهندس رضا حقیقت طلب )گروه پزشکی مطلب کیش

علی هوشمند )مهران بلوچی و مهندس ( مهندس مهران طب
( مهندس مجید چگینی ) نوید پرتو

( مشاور)سرکار خانم روشنک استاد
خانم فرزانه کوهی ( خبرنگار خبرنامه انجمن رادیولوژي )سرکار
( ویراستار )مهر آفرین متقی خانم سرکار

( طراح و صفحه بند )سنا تاج مهرسرکار خانم
( عکاس )سید سمیع پنجعلیآقاي 

( آقاي حمید رضا شهرابی )شهرابی( آقاي علی اکبر برومند ) صحافینوشتار چاپ قره آبی ،  ه نموسس
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تاریخچه رادیولوژي :

آغازبا همزمان 1895در هشتم نوامبر )Wilhelm Conrad Röntgen(ویلهلم کنراد رونتگندکتر ،اشعه ایکس توسطکشف

.بودMusculoskeletalرادیولوژي

موفق به کشف گرما بود و باالخره در تعقیب مطالعات سر ویلیام کروکسو نور ولکتریسیتهمطالعات رونتگن بیشتر درباره ا
.شداشعه ایکس

رفورد، ماکس بود که شامل کشفیات بکرل، کوري، رادکشف رونتگن اولین کشف از سري کشفیات در مورد رادیو اکتیویته
.شدمیو انریکو فرمیپالنک، تامپسون، انیشتین

کند. فیزیکدانان براي آنالیز بسیار کوتاه و قابلیت نفوذ بسیار زیاد است و از اغلب مواد عبور میاي با طول موجاشعهXاشعه
به کار برده و رادیوسکوپیهاي رادیوگرافیاند و در پزشکی تحت عنوانهاي شایانی از این اشعه بردهاستفادهمواد بلوري

.شودمی

این تصویر اکنون رونتگن ، بعمل آمد همسرBertha)(برتااز دست خانم1895دسامبر 22در اولین رادیوگرافی از انسان، 
در موزه پزشکی شهر مونیخ نگهداري می شود . 

هاي اروپا فرستاد که دانشگاهرا بهX-Rayتحقیقات اولیه خود و اولین تصویرگزارشی از1896روز سال نخستینرونتگن در

.هیجان خاصی شدباعث شور و

.غیر رسمی دستاورد خود را به نمایش گذاشتژانویه در یک نمایش اختصاصی و13دراو

درWurzburgسالن سخنرانی انستیتو فیزیکدر1896ژانویه 23طرف دانشگاه ها، رونتگن، در از اصرارهاي زیاد ازبعد

از دست همانجا و سخنرانی کرده خودکشف کرده بود درمورد کشفاشعه ایکس را1895نوامبر 8همان ساختمانی که در 

von)ون کولیکنپرفسور آناتومی آقاي Kolliken) کرد که باعث شد، رونتگن را مورد تمجید و ستایش قرار تهیه رادیوگرافی

. جدید را اشعه رونتگن بنامندپیشنهاد کرد که پدیدهلیکنو. پرفسور ون کد نبده

فوق تخصصو Radiologyاشعه ایکس، رشته تخصصی پزشکی با استفاده ازتوسط تصویربرداري از دست بدین سان 

Musculoskeletal Radiology شروع شدندهمزمان.

در صفحه Natureسریعا آشکار شد و اولین گزارش درمورد آن درمجلهدرپزشکیXچندین هفته، اهمیت کاربرد اشعهبعد از

. منتشر شدچاپ نیویورك 1896ژانویه 30در و101



نداشتند. اگر چه نتایج شگفت Anodeمی شد که کروکس که دیواره آن شیشه اي بود، تولیدالمپیالولهازXاولین اشعه

. بودنانگیز بود ولی تقریبا رضایت بخش 

طول که دراز استخوان ، تالش و کوشش کردنددرعرض چند هفته محققان زیادي براي بهبود تکنیک ها وتصاویر حاصل

. آمددو تکنولوژي مهم بوجود1896ماههاي آخر سال 

لوله کروکس که یک صفحۀ پالتینیوم را درمرکزبودSil Habert Jackso)(سیل هابرت جاکسون طراحی تیوب توسط، اولی

مورد "سریعاتیوپاین نمودفوکوس Targetدرکاتد یک رابر روي یک نقطه کوچکتشعشاتو،با کاتد خمیده  قرار داد

.شفاف رادیوگرافی حاصل می شدازاین تیوب تصاویرچونپذیرش همگان قرار گرفت 

گسترش با سعی در(Thomas A .Edison)توماس ادوارد ادیسون که، اسکرین هاي فلوروسنت بودین تکنولوژيمدو

تنگستات کلسیم را "نهایتامورد آزمایش قرار داد واو هزاران کریستال را.بخشیدنآاسکرین، اعتبار زیادي به تکنولوژي

پذیرش به دشواري موردمورد اینغیر یکنواختی اسکرین می شد البته بعلت دانه دانه بودن تصاویر که سبب،پیشنهاد نمود

.قرار گرفت

مجروح شده شلیک توپدراثرزیادي بصورت مستقل روي صفحات اسکرین کارمی کردند. براي مثال فردي که دراین زمان افراد

.خلق کرداستفاده از اسکرین رادیوگرافی بايتصویراي دقیقه 20اکسپوژروزمان، بااستفاده از تیوب کروکسبود

)شده استرادیوگرافی ها دردادستانی نیویورك آرشیو(

تصاویر دست بوسیله اشعه ایکس تهیه برايلمللییک فیلد دامنه دار در سطح بین اXاشعهدرماههاي اول بعد از کشف 

قادر به تهیه تصویر از آن زمان فقط می توانستند از دست تصویر تهیه نمایند وهايعلت آن این بود که دستگاهبوجود آمد.

. هاي بدن نبودندقسمتسایر

.. داشته باشندX-Rayدستشان تصویرازخیلی از افراد قدرتمند و صاحب مقام آرزو داشتند



پرندگان تهیه شد .البته دراین زمان هنوز تصاویر نرمال دوزیستان و، هاموجوداتی مثل ماهی،اشیاء کوچکدیگري ازیرتصاو

. بودندو غیر نرمال شناخته نشده

همکاري می Musculoskeletalحانودرمان مجرتشخیص نظامی و غیر نظامی براي سازماندو هرXبعد از کشف اشعه

.کردند

سودان در - دستگاه به همراه هیئت مربوطه به بخش ارتش مصري دو1896بعنوان مثال بخش درمان ارتش انگلیس درسال 

.آفریقا، اعزام کرد

. دستگاههاي رادیولوژي استفاده کرداز1897یونان در سال - ترکیه میان سرخ جهانی درجنگ صلیب

اسپانیا، - جنگ بین آمریکادربیمارستان هاي عمومی و کشتی بیمارستانی،دستگاه رادیولوژي در17از 1898در سال 

.استفاده شد

جنگ باعث شد تا تالش و کوشش هاي فراوانی براي . بلوغ کامل نرسیده بود در بدو شروع جنگ جهانی رادیولوژي هنوز به

نهایتاکهبعمل آیدرادیولوژيیمنی تجهیزاتقابل دسترس بودن و اوشدنو نیز باعث استانداردها رادیولوژیست تتربی

.گردیدمنجر به گسترش تکنولوژي فلوروسکوپی

).ندن شددموفق به تهیه یک کلیشه رادیوگرافی از کل بMoوton،1897سال دراواخر Whole Skeleton x ray)

دراین رادیوگرافی از تیوب و شد میقطع زمان تابش دقیقه بود که چندین مرحله جهت خنک شدن تیوپ 30زمان تهیه فیلم 

Eastmanایستمن کداكکارمند) Arthur Wolfram Fuchs(آرتور ولفرام فوچزآقـاي. فوکوس دار استفاده شد kodakدر

Wholeتــصویربوسیله بکار بردن فیلتر واسکرین موفق به تهــیه1930سال  - body شد ولی ازثانیه 1- 2درمدت زمان

Kvp75 100وMA .استفاده کرد=

Wholeدرحالیکه اولین تصویر - body میشل کوكبوسیله1970توسط مواد رادیواکـتیو در ســال(Michael B.D Cooke)

-Technetiumبا استفاده از(Errin Daplam)ارین داپالمو 99m - Pertechnetate ضمن بررسی یک مریض که دچار

.رومـاتــوئــید آرتـریت بـود بوجود آمد



شد که کل زمان MRIموفق به تهیه تصویر از بدن بوسیله) Raymond Damadianدکتر رایموند دامیشن ( 1986درسال 

. به توسط آقاي لوتر بر ساخته شده بودMRIقبل از او تصویر دو لوله آب با .بودThickness،5mmدقیقه و با4.2

یاد آوري کرده باشیم . CT Scanبه عنوان مخترع Sir Godfrey Hounsfieldهانسفیلدفريگودالزم است از آقاي 

کاربران متوجه تغییرات در زتجربیات مجذوب کننده و کاربردي بود بعضی اکه همراه باXاشعهبعد از ماههاي اولیه کشف 

شدند . Xاشعهکاربرد زیاد پوست به سبب

)(میهرن کریکورکاسابیاندادند که یکی از آنهاچنـدین نفر دراوایل جان خودرا از دست Mihran Krikor kassabian از

رادیولوژي اسم فداییـمند بود که از وي بعنوان اولین شدانو فردي محقق وي یکی از پیشکسوتان رادیولوژي و. فیالدلفیا بود

.برده شده است

تکنیک وX-Rayدرباره اسـاسدر این کتاب ،چاپ شد 1896در سال نوشته شده استX-Rayکه درآن راجع بهاولین کتابی

. بودداراي چندین تصویر از دست و پــاي انسانهـاي اولیه آن زمان بحث شـده است و نـیز

رادیولوژي میtextهاياولین کتاببوجود آمـد که می تــوان گــفت1900- 1910زمانی سري انتشارات در فاصـلهدومین

.ر شــدشکار می کردنـد ، منتX-Rayکه براي استفاده پــزشـکانی که باباشـند



بیش از صدسال این مهم با اما کشف یکی از مهمترین وقایع علمی و پزشکی بود .1895نوامبر سال هشتمکشف اشعه ایکس در
پیشرفت و توسعه در رادیولوژي تازه سر آغاز راه بود . 

قرن رادیولوژي لقب با توجه به تحوالت و پیشرفتهاي شگرف در علم تشخیص و درمان توسط اشعه ایکس ،2005الی 1895سالهاي 
. گرفته است

) فراهم شده است . ACR(میباشد که توسط کالج آمریکائینچه در ذیل می اید نکات مهم و برجسته این علم از ابتدا تا به امروز آ

1895

ه ایکس را در هشتم نوامبر در عاش)Wilhelm Conrad Röntgen(نویلیام کنراد رونتگپروفسور و فیزیکدان آلمانی 
این مقاله درباره .دسامبر ،رونتگن کشف خود را طی یک مقاله علمی اعالم نمود28آزمایشکاه خود در ورزبورگ کشف کرد . در 

در مقیاس وسیعی منتشر شد . بود که نوع جدیدي از اشعه 
1896

ژانویه رونتگن اولین سخنرانی خود را درباره اشعه ایکس انجام دارد . 23در 
سراسر جهان بوجود آورد. فیزیک زمایشگاههاي آ) شور و هیجانی در Crookeکشف رونتگن در مورد لوله هاي کروك ( 

اولی محتوتحقیقات وسیعی را انجام میدادند هاي اشعه ایکس پژوهشگران در مورد عملکرد اشعه ایکس و امکان طراحی تیوب
ماند . یکسان باقی 1913تا آن و اساس 

.د) ساخته شEnrico salvioni( انریکو سالویونیاولین دستگاه فلورسکوپی توسط دانشمند ایتالیایی 1896در ژانویه سال 
نیز در اشعه ایکس و دستگاهی مشابه با )(Tomas Edisonادیسونادواردتوماسدر حالیکه در همین زمان مخترع امریکایی 

.میکردفلورسکوپی کار
صفحه آنچشم به طور مناسب قرار گرفته و در انتهاي دیگر آندستگاه فوق از یک جعبه تشکیل شده بود که در یک طرف 

فلورسنتی تعبیه شده بود . اساس دستگاه هاي فلورسکوپی در حال حاضر نیز بر همین پایه است . 
متهم بدون دلیل که در ماه مارس عکس رادیولوژي که رونتگن گرفته بود به عنوان مدرك و شاهدي در دادگاه منترال مطرح شد 

ه ایکس وجود گلوله را در بدن او ثابت کرد که حتی در جراحی و بود.اشعهیک کردلخاصی به مردي که در دادگاه حاضر بود ش
پی نبرده بودند . آنمعاینه به 

ها بوسیله افرادي که صالحیت پزشکی داشتند و یا نداشتند بکار گرفته شد .هاي اشعه ایکس در بیمارستاندستگاه
فرانسیسهنري ویلیامدکتر کار برد ،یکی از اولین پزشکانی که به عنوان یک حرفه تخصصی اشعه ایکس را به 

)FramsisHenryWillhelm( از بوستون بود او کاربرد اشعه ایکس را براي تشخیص پزشکی تشریح نمود که شامل
. ی بوداستفاده از فلورسکوپی به منظور تحقیق در رگهاي خون

نرا به قلب آبا دست خود به داخل ورید خود فرستاده و Dr Werner Forsmann )(فورسمانورنردکتراولین کاتتر را اما
می شناسیم . آنژیوگرافینرا بنام آامروزه که رسانید 

1898

درپاریس ،رادیوم را کشف نمودند که عنصر جدیدي بود و میزان )Marry @ Peer Cori(رکوريیو پماريدر ماه دسامبر،
. اورانیوم میباشدبار بیشتر از میلیون 200آنتشعشع 

1900

Friedrichو Friedrich Giesel(فردیک گیسل و فردریک ولخوفشمندان آلمانیندا Wolkhoof( کشف کردند که امواج
.می باشدرادیولوژي براي پوست خطر ناك 

پیرکوري عمدا یک تکه اورانیوم را به مدت ده ساعت بر وي پوست بازوي خود گذاشت که در نتیجه منجر به سوختگی پوست 
شد . 

هم موجب سوختگی در شکم وي شد . آنهم نمونه اي را در جیب خود حمل کردکه )BekrelHanryAntony(هنري بکرل
اشعه ایکس نیاز به مهارت و تخصص و دانش زثابت کرد که استفاده اه بودرادیولوژي که به عنوان علم پزشکی پدیدار شد



فیزیک دارد . کا فی در
1901

ص سرطان مورد توجه قرار گرفت . یتصویر اشعه ایکس از قفسه سینه و براي تشخیص سل براي عموم بیشتر از تشخ
ر گرفت . راد مورد استفاده قرا20الی 10، با سینه تابش هاي باالي قفسه 

1903

مشترکا جایزه نوبل را بخاطر تحقیق در @ BekrelHanryAntony(Cori(کوري و آنتونی هنري بکرل1903در سال 
رادیو اکتیو دریافت نمودند . 

: ) مورخ و رئیس مرکز تاریخ رادیولوژي آمریکا چنین میگویدNancy night( نانسی نایتپرفسور 
دانشمندان می دانستند که تشعشع اشعه ایکس و اشعه ایکس توجه جهانیان را به خود جلب کرد،کشف رادیوم مثل کشف

رادیوم مشابه هم هستند ،اما رادیوم نوع طبیعی اشعه بود . 
فشار که براي درمان یبوست ،گفته می شددر سراسر جهان مردم معتقد بودند که رادیوم خصوصیات پزشکی عجیبی دارد .

هاي آبزمردم براي استفاده اکرم هاي پوستی و خمیر دندان ها کاربرد دارد .و در ترکیب بی خوابی عصبی ،،خون پایین
معدنی حامل رادیو اکتیو ازدحام میکردند .

) جان خود را از Radium cocktail partyیک مرد احمق در اثر نوشیدن آب محتوي رادیو اکتیو در یک مهمانی رادیو اکیتو( 
ت دارد . دس

1923
او قبال جایزه نوبل را براي کشف اشعه ایکس دریافت کرده بود . فوت کرد . 1923رونتگن در دهم فوریه 

1927

انجام گرفت . وي موفق (Antonio Egaz Moniz)آنتونیو اگاز مونیزبوسیله پزشک پرتغالی1927اولین آنژیوگرافی مدرن در 
و با تزریق دادرا توسعه داخل رگ به تصویر برداري از سیستم گردش خون در مغز یک انسان زنده گردید . او فن آنژیوگرافی 

. کردرا تا مغز مشخص جریان انتقال آنرگ ونماده حاجب در
از دانشگاه سنت ) warre . H . coleکول (.وار. اچ و دکتر )  Evarts Ambrose Graham(اوایز آمبروز گراهامدکتر

لوییز واشنگتن با استفاده از ماده حاجب و اشعه ایکس موفق به مشاهده کیسه صفرا گردیدند که کشف مهمی در تشخیص 
بیماریهاي کیسه صفرا می باشد . این کشف نقش شانس را در علم نشان داد . 

ر روز صبح ماده حاجب را به سگها تزریق می کردند . و عصرها کیسه صفراي سگ ها را پزشکان براي مدت چهار ماه و نیم ه
جهت تاثیر آن با گرفتن تصاویر اشعه ایکس مورد مطالعه قرار می دادند ، ولی چیزي مشاهده نمی کردند . تا اینکه یک روز بر 

قات مشخص شد که آن سگ بر خالف سگهاي دیگر حسب اتفاق تصویري از یک سگ گرفتند که با همه متفاوت بود . پس از تحقی
صفرا بود . کیسه آن روز تغذیه نشده است یعنی ناشتا بوده است و این آغاز کشف از نحوه عملکرد 

1930-1939

.اولین برد تخصصی رشته رادیولوژي توسط مجمع پزشکی آمریکا رسماً تشکیل گردید 1934در سال 
توموگرافی توسط اشعه ایکس در یک جلسه رادیولوژي به نمایش گذاشته شد . مقطعی از بدن بااولین تصویر 1936در سال 

تصویربرداريص در زاویاي مختلف به دور بدن بیمار می چرخید وخدر این روش انقالبی، تیوپ اشعه ایکس در یک صفحه مش
زاء بدن در همان مقطع بود . بسیار خوب از اجحمی کرد . تصویر بدست آمده به این ترتیب داراي وضو

. پایه و اساس سی تی اسکن را تشکیل داد1970نامیده می شود که بعداً در دهه laminographyاین روش همچنین 
با افزایش ولتاژ ، اشعه ایکس توسعه بیشتري می یافت ولی از نظر کلینیکی پیشرفتی حاصل نمی کرد تا اینکه در اوایل مارس 

ولت 2000000تا 70000و درمانهاي کلینیکی آغاز شد . در نتیجه مطالعات اشعه تولید شده در ولتاژهاي آزمایشات1932
هاي ناي استفاده شد . دانشمندان گزارش دادند که نتایج مشابه می تواند با استفاده از افزایش ولتاژ و دوز باالتر براي سرطان

ی شود . این نتایج محققان را بر آن داشت با وجود محدودیت ها ، ساخت حاصل شود که موجب ناراحتی کمتري براي بیمار م
تجهیزات با ولتاژ باالتر را توسعه دهند . میزان عوارض ثانویه براي خود بیمار و تاثیر در تومورها و میزان درمان به طور 

. کردزونتر می هر روز افرا جدي تعداد شرکتهاي بیمه با طرحهاي پزشکی براي پوشش خدمات اشعه ایکس 



1940-1949

Donald(دونالدکریستبتاترون به عنوان یک شتاب دهنده چرخشی الکترون توسط دکتر  Crist(ز دانشگاه ایلی نویز ا
)Illinois توسعه یافت . این دستگاه با چرخش و سرعت دادن به الکترون توسط یک کاتد گرم 1940-1943) در فاصله سالهاي

.کردمیلیون ولت ایجاد می 20در لوله شیشه اي و در درون یک مگنت بزرگ انرژي بیش از 
1950-1959

نفروستومی با استفاده از ستون و کاته تر براي درمان برد اشعه ایکس درکار)w. Goodwin(ویلیلم گودوینتوسط دکتر
. سرطان و سنگ کلیه معرفی گردید . این دو روش باعث می شد که برخی از بیماران بدون جراحی درمان شوند

تغییر 60به کبالت 69کبالت مضر مثال رادیوایزوتوپ ها به عنوان منابع اشعه گاما براي رادیوتراپی معرفی شدند . به عنوان 
می براي درمان سرطان استفاده که که به پوست آسیب برساند بدون آنبدست آمد اشعه گاما عمق و نفوذ بیشتر از داده شد و 

هاي کبالت به آسانی و سریعتر و ارزانتر نسبت به بتاترون تولید شده و جایگزین آن گردید . شد . دستگاه
نیز با توجه به توسعه هاي عمیق ماورا صوت در جنگ جهانی دوم به منظور ردیاب صوتی (سونار) در ناوبري هوایی و 

هاي بدن ایجاد شد  مورد توجه قرار گرفت و تصاویر حاصله از اکوي بافتبیشتر دریانوردي استفاده از آن در تشخیص پزشکی 
گاید وایر وارد رگ شده و سپس سیم یا وارد رگ بشود .ترکمک می کند که راحتکه به کاتترنداستفاده کردیسیم نازکانپزشک
. ندفلوسکوپی مشاهده نمودباموقعیت آنراآنان 

1960-1969

Robert(روبرت ایگاندکتر 1960در سال  Egan( از دانشگاه تگزاس و فوق تخصص موسسهAnderaon Tumor از
هوستون با حمایت خدمات بهداشت عمومی آمریکا نتایج سه سال تحقیق ماموگرافی را منتشر کرد . 

گرچه از مدتها قبل مطالعات اشعه ایکس از پستان انجام شده بود ولی تحقق رایگان تاثیر ماموگرافی را در تشخیص سریع 
.پستان نشان داد

بدون اینکه هیچ آزمایش فیزیکی انجام دهد و یا هیچ دانشی درباره تاریح پزشکی زمان داشته باشد  آزمایش وجود ایگاندکتر 
سرطان را انجام داد . 

هاي ماموگرافی نتایج با دقت درصد قابل تشخیص است و با توسعه دستگاه97- 99ایگان نشان داد که سرطان پستان با دقت 
بیشتري حاصل شد . 

دود شده و سهاي ماولین گزارش آنژیوپالستی را براي باز کردن رگ) Charles Theodore Dotter(داترتئودور چارلز دکتر 
ذف پالك ها را بدون عمل جراحی تهیه نمود . آنها گاید وایر یا سیم راهنماي جراحی را به باریکترین رگها وارد کرده و با گاید ح

تر شروع و کم کم با گاید وایرهاي جراحی هاي بزرگتر ادامه می دهد . پالك ها به وایرهاي جراحی هاي کوچک و باریک 
دیوارهاي داخلی رگ چسبیده و باعث تنگی می شدند که با فشار کاتترها پخش شده و رگ باز می شد .

درصد مردم هر ساله اشعه ایکس را دریافت می کنند . 48مطالعات انجام شده در خدمات بهداشتی عمومی آمریکا نشان می دهد 
درصد کمترین اشعه را دریافت نموده اند . 31درصد بیشترین و کشاورزان با 53شهرنشینان با 

1970-1979

سی تی اسکن یا برش نگاري کامپیوتري با تصویربرداري مقاطع بدن با استفاده از کامپیوتر و اشعه ایکس معرفی گردید . 
تصویري برداشته می شود . ي تیوب به دور بیمار می چرخد و در هر زاویه1936همانند اولین دستگاه توموگرافی در سال 

پروتون هاي اتم هاي هیدروژن مولکول آب ، بطور یکنواخت در جهت میدان قرار با قرار گرفتن بدن در میدان مغناطیسی ،
چرخش پروتون نتیجه هسته این اتم تهییج می شوند که هاي پروتون ، می گیرند . با تابش سیگنال رادیویی با فرکانس باال 

ها به حالت اولیه برگشته و امواج ضعیفی ایجاد می کنند که با . با قطع امواج رادیویی پروتونباشدهاي اتم هیدروژن یک می 
دریافت آنها و پردازش توسط کامپیوتر ، تصاویر ام آر آي ایجاد میشوند . 

با استفاده از مولدهاي ولتاژ باال و قابل کنترل با پالس از میزان تابش اشعه در فلورسکوپی کاسته شد و با پردازش آنها و 
. مدآیر دوربین هاي ویدیویی امکان ضبط تصاویر فلورسکوپی پیش استفاده از تصاو



در بدن ، اجزاي آن به مولد پوزیترون آغاز شد و با تزریق مواد positron emission tomography(petپزشکی (کاربرد
سلولها دریافت شد . ماشین تعشعش حاصل از petصورت یک منبع تشعشعی پوزیترونی در آمده و با استفاده از تصاویر 

د . نقابل تشخیص می باشو انتشار آن سرطان petبا استفاده از تصاویر 
هاي ارتباطی معرفی گردید . ) براي ارسال تصاویر با استفاده از بزرگراهteleradiologyرادیولوژي از راه دور ( 

در تله رادیولوژي با استفاده از توانایی شبکه ها در ارسال و اطالعات بیماران از یک نقطه جهان به نقطه دیگر فرستاده 
می شود. حجم اطالعات تصاویر رادیولوژي با تصاویر یک متن قابل مقایسه نیست و براي ارسال آنها شیوه هاي مخصوص 

ه مراتب بیشتر از دریافت با تشخیص هاي رادیولوژیک می باشد . بطبیعیهنوز دریافت اشعه ابداع شده است . 

نظریه داروین1859
نظریه توارث ( مندل)1865
نوامبر 8در کشف اشعه ایکس ( رونتگن )1895
تابش اورانیوم (بکرل)1896

اولین تظاهرات  صدمات اشعه ایکس به صورت سوختگی پوست ، ریزش مو ، تحریک چشم
اولین درمان با اشعه براي خال مودار ( فروند )

امتحانات تابش اوارنیوم ( راترفورد )1897
کشف امواج آلفا و بتا ( تامسون )

اولین درمان با اشعه بر علیه سرطان( گراب دس پیگ نس ، ویلیامز و ویگوت ) 
کشف پولونیوم و رادیوم  (ماري وپیرکوري )1898
تئوري توارث با کروموزوم 1902

( فریبن )کشف بروز کانسر در زخمی که از اشعه ایکس حاصل شده بود 
حساسیت به اشعه مربوط به فعالیت میتوتیک : الو ، برگونی ، تریبوند و اولین شرح  تولید کانسر با کاشت رادیوم.  1903
نفر از کارکنان با اشعه  ( جاگیک )5گزارش لوسمی در 1911
آفتابی اندرون بینی)-(دل هر زره را که بشکافیمدارها و الکترونها  -ارائه اتم و شکل آن بتوسط  بور با نمایش هسته 1913

)کولیج(ساخت اولین تیوب اشعه   ایکس بافیالمان
ارائه قوانین حفاظت در مقابل اشعه ایکس بتوسط انجمن رادیولوژي انگلیس1915
اتم نیتروژن را بمباران کرده و با پرتاب ذرات آنها از هسته آنها اتم هیدروژن خارج کرد .راترفورد 1919

اتم هاي  اکیسژن حاصل و ذرات با چارج مثبت پدید آمدند که او آنها را پروتون نامید و این  اولین باري بود که به 
عنصري مانند نیتروژن به اکسیژن تبدیل شدطور مصنوعی

با باریم شروع شد.مطالعات1920
یعنی تبدیل طول موج به اشعه اسکاتردComptonبتوسط Comptonکشف افکت 1922
اوگن پتري تولید اکسیژن از منشاء گیاهی را کشف کرد.1923
رابیت ارزش فراکشناسیون را براي رادیوتراپی تعریف کرد. 1927

کردندفروکس و ري گاد استریلیزاسیون حیوانات را تعریف 
وایلدرو اصول سیکلوترون را شرح داد.  1928

گوتارد ارزش باالي درمان فراکشنال اشعه را در درمان سرطانهاي انسانی بیان کرد.
دستگاه کامل اشعه ایکس در دومین کنگره بین المللی رادیولوژي ارائه شد .

تشکیل کمیته بین المللی اشعه ایکس و رادیوم .
اولین توصیه هاي حفاظت در مقابل اشعه بطور بین المللی در دومین کنگره رادیولوژي ارائه شد                             



مریکا هیئت مسئول کمیته اشعه ایکس و رادیوم تشکیل شد .آدر 1929
لی اولین منحنی زنده بودن باکتري با تابش اشعه را نشان داد1930

وریدي حاجب شناخته شد.داروي تزریق 
دستگاه رونتگن به عنوان یک سیستم تابنده اشعه ایکس شناخته شد1931
لورنس سیکلوترون را اختراع کرد1932

بود .         1919چادویک کشف نوترون را اعالم کرد که مکمل نظر راتروفورد در 
میلیون ولت دوترون ساخته شد5با همکاري لیونیگ استون و لورنس سیکلوترون با ظرفیت1933

اثراکسیژن رادیوسن سی تی ویتی تومورهاي اسالیس شده در رادیوتراپی بتوسط کراب تري اعالم شد
جولویت و ایرین جولیت کوري رادیواکتیویتی مصنوعی را با بمباران آلومینیوم با امواج و ذرات آلفا تولید کردند و 1934

ذرات با چارج مثبت تولید شدمشاهده کردند که نوترون و 
پترسون و پارکر سیستم دوزاژ آنرا براي سیستم تراپی گاما تنظیم کردند .

موترام اثر اکسیژن در رادیوسنسی تی ویتی را گوشزد کرد .1935
Vicia faba rootاهمیت رادیوتراپی مهمی دارد

پنجمین کنگره بین المللی رادیولوژي واحد رونتگن را به عنوان یک واحد دوز بین المللی قبول کرد ایکس ري و اشعه 1937
گاما 

اینچ در برکلی اولین بیمار را با نوترون درمان کرد.37رابرت استون با استفاده از سیکلوترون 1938
ولوژیک به تابش را ارائه دادندلی و کاچ ساید فرمول خطی و مربعی براي جواب بی1940

چاپ شد .1952گري اولین واحد کمی ضریب تشدید اکسیژن را ارائه کرد که در  
آنژیوگرافی متداول شد.زیرك تئوري انتشار و انتقال خطی انرژي را بیان کرد 

اصول یک ژن و یک آنزیم ارائه شد.1941
فرمی وهمکاران او(راکتورساخته شدهسته اي اورانیوم ارائه وزنجیره اولین تامین راکسیون خودبخودي 1942
)هوسی(اولین استفاده از رادیوایزوتوپ ها و ایزوتوپ هاي نشاندار در طب 1943
ارتباط بین دوز و زمان کل تابش پوست بنام آلفا تایم ارائه شد1944
گردید جوالي درنیومکزیکو  امتحان16اولین بمب اتمی در 1945

اوت در  ناگازاکی به بهره برادري وحشیانه رسید .11اوت در هیروشیما و 6نخستین بمب اتمی در 
کمیته اشعه ایکس و رادیوم و حفاظت به صورت کمیته ملی در امریکا اعالم شد1946

مالنگوگاستر)اخذ جایزه نوبل براي نمایش موتاسیون توارثی بتوسط تابش به وسیله مولردرمیوه ها ( 
."براي آنها که زنده مانده بودند "کمیسیون صدمات بمباران اتمی ژاپن تشکیل شد 1947
)PATTکشف سیستین به عنوان  رادیوپروتکتور (1949
بروزجنگ ها تشکیل ین رادیولوژیست ها و ارتش قبل ازسیون بین المللی حفاظت در مقابل اشعه بطور مشترك بیکم1950

شد
را تعریف کردDNAاروین چارگاف ترتیب اسید آمینه هاي 

تشدید کننده هاي تصویري فلوروسکوپی و کاته تر معرفی شدند.
کانادا احداث شدند–آنتاریو –براي استفاده در درمان بالینی در لندن 60اولین واحد کبالت 1951

راسل تاثیرات ارثی اشعه در موش را ذکر نمود. 
سونیت اولین بیمار را با درمان بورن نوترون کاپچر صورت داد

لینوس اندازه گیري ساختمان هلیکال پلی پپتید را صورت داد.
گري اولین اندازه گیري کمّی اثر اکسیژن را چاپ کرد1952



DNA . به عنوان یک مولکول ارثی شناخته شد
حفاظت معرفی شدنظریه دوز جذبی بتوسط کمیته بین المللی 

توسعه اوتورادیاسیون و الوسیدیشن در سیکل سلول ( هاوارد و پلک)
–کشف شد (کریک DNAساختمان راه اندازي شد . براي درمان بیماران درها مراسمیت لتدنLinacاولین 

واتسون)
براي براکیوتراپی معرفی شد.192ایریدوم 1954
و تام لینون بررسی شد.Grayهیپوکسی  مزمن با کمبود اکسیژن از نظر دیفیوژن بتوسط 1955
)"این ویترو "رسم منحنی زنده بودن اولین تابش آزمایشگاهی در سلول پستانداران ( پوك 1956
هاوارد فالنر ) –براي اکسیژن منتشر شد ( آلپر Kمنحنی 1957

در سلول پستاندار ال کیندنمایش ترمیم با دوز دو برابر 
ویلسون)–(هویت Invivoاولین منحنی زنده بودن سلول تومورال در بررسی 1959
نظریه رشد فراکسیونل در تومورهابا رند سن و همکاران) . (ترانسفر انرژي خطی براي تغیر شکل منحنی سوروایوال1960
تراپی( هنکه )آفترلودینگ با کنترل از راه دور براي براکی 1961
بدفورد)–در سلول (هال Invitroاولین نمایش تغییرات وابسته به دوز 1962
دوي)–ارتباط بین تمایل الکترون و رادیوسن سی تی ویتی  (آدامس 1963

تولمچ)–اولین نمایش حساسیت هاي سیکل هاي سلولی متفاوت در مقابل اشعه (تراسیما 
هیپوکسیک قابل درمان در تومورهاي موش (  پاورز و تولمچ )محدودیت سلولهاي 1964
پتانسیل هاي کشنده و ترمیم  تغییرات کشنده ( تولمچ )1966

درمان اولین بیمار در تانک اکسیژن هیپرباریک( چرچیل داویدسون.)
همکارانشان)حل کد ژنیتکی، وابستگی اکسیژن وظریب تشدید آن با انتقال انرژي  خطی(برندشتن و 

براي سلول پوست (ویترز)Invivoاولین منحنی زنده بودن - نظریه حذف سلول در تومورها 1967
Ellisمعرفی سیستم دوز استاندارد بتوسط - طبقه بندي نسجی و حساسیت آنها به اشعه( کازارت ) . 1968
شتاب جمعیت در سلولهاي تومورهاي حیوانی (هرمن ز بارندسن )1969
دوران جنینی اشعه ایکس زیادي دریافت کرده بودند. رنمایش افزایش کانسردراطفالی که د1970

(الیس استوارت و جورج کنیل )
CT ) هانسفیلد اختراع شدEMI انگستان ) –اندن –

)ویترز (اولین منحنی زنده بودن سلول براي هیپرترمی پیشرفت در بررسی سلول روده باریک موش 1971

منحنی سلولهاي پایه اي مغز استخوان در مقابل اشعه : تیل و مک کالچ  
)کورسن(بررسی رتینوبالستوماي دو طرفه و علت آن)دوي–وسترا (حساسیت گرمائی در سیکل سلول

نصب شد )هامراسمیت لندن (EMIدر CTاولین اسکنر 1972
ساخته شدDNAاولین مولکول

کر و همکاران) خودکشی سلول سرطانیمتداول شد( کشف آپوپتوزReoxigenationترم 
)دنه کامپ(زمان پرولیفراسیون سلولی تحت تابش اشعه 1973
)کاترآل(اولین بررسی بالینی نوترون1974

)کلیگرمن(درمان اولین بیمار کانسري با  مزون در لوس آالموس
جانشین بنیاد تحقیق اثرات تابش با کمیسیون علت یابی بمب اتمیدرمان سرطانی با یونهاي سنگین در برکلی. 1975

PETابداع 
فاولر و داگالس پارامترهاي خطی مربعی فراکسیوناسیون را آزمایش کردند1976



)استندبریج(کننده در کشت سلولیژنهاي ساپرساولین راندومایز کردن بالینی نوترونها : بیمارستان ها مراسمیت. 

مترونید ازول"توسعه اسفروئیدها  اولین سعی در بالینی کردن رادیومن سی تی ویتی سلولهاي هیپوکسیک 
)اورتاسون و همکاران(

مایلی یک جزیره  3در حادثه "شرح سلول با هیپوکسی حاد   براون 1979
نسجی  در جواب سریع و تاخیري اشعه.فرق شکل زنده ماندن سلولی و 1980

اولین ترمیم ژن در انسان روبین، اولین شرح آپوپتوز کر
و رادیولوژي دیژیتال                     MRIتوسعه کولیماتور چند کاناله- MRIاولین دستگاه کومرشیال 

)اوتاکا نیل–اسکول (محاسبه آثار ارثی تابش در انسان 1981
اولین اونکوژنیک انسانی معرفی شد : بی  شاپ           - شرح نظریه ْآثار بیولوژیک دوز تابش . 1982
کولونوسکوپی ویرچوال1983
اولین نوکله ترون : با کنترل کامپیوتري 1985

Beggدر بیماران از یک بیوپسی واحد "زمان دابلینگ "T potمحاسبه و حدس 
انفجار چرنوبیل و لیک اشعه          )بران آدامس(توسعه داروهاي کاهنده بیورداکتیو 1986
رادیوتراپی این تن سیتی مدوله ابداع شد.1988
)اورتاسون و همکاران–چاپ من (اندازه گیري اکسیژناسیون تومورهاي انسانی با نیترو ایمیدازل مارکه 1989
ژن ها در کانسر کولون : نوگلی اشتاین ، اثرات یونیزان اعالم شد : واکسیناسیونکشف اهمیت ترمیم1990

PACSاینترونشنال رادیولوژي و 
کشف موتاسیونها با تکنیک پلی مورفیسم تک رشته اي . اولین ژن تراپی در حیوانات  1991

)( Westو کنترل تومور "GY 2فاکتور زنده بودن با "SF2اولین اصالح در 
در بالین بیمارانWR 2721اولین استفاده رادیو پروتکتور با 1992

تولید شده با اشعه یونیزان          By standerکشف اثر
BRCA 1کشف 1994

آنژیوتانسین و  تراپی هاي آنتی آنژیوژنیک طراحی شد
BRCA 2کشف طراحی و طبقه بندي شد. ATMژن 1995

الKinf–استرئوتاکسی رادیوسرجري اکستر اکرانیال براي درمان .Functionalتصویرنگاري 
آرایش میکروسکوپی ژنها                      

1996P53 از آرایش میکروسکوپی ژنهاي انسانی استفاده شد "گادین آو جنوم "مولکول سال
کشف هیپوکسی براي تغییر شکل رشد سلولهاي تومورهاي بدخیم                    

Lowdoseاستفاده از اشعه - CTهلیکال 1998
اولین کار میکرواري براي رادیولوژي1999
تکمیل و رسم در افت ژنوم انسانی کامل شد.2000
2002FDA آنتی بادي مارکه یونیزه براي لنفومLow grade.را تائید کرد
توسعه اسکرین براي کولونوسکوپی ویرچوال2003
2004Cetuximab و رادیوتراپی براي افزایش سوروایوالSCCدر سرو گردن
اعالم شدMucositisرشد فاکتور کراتینوسیت به عنوان محافظت 2005

انرژيرپرت ریسک هاي سالمتی در مقابل تابش با اشعه یونیزه کم
تسال4/9تا 3ام آر آي  - سی نی اسکن حجمی- 128سی تی اسکن ردیف  - دتکتور64سی تی اسکن ردیف 2006
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پیر و ماري کوري

توماس ادوارد ادیسون



Mihran Krikor kassabian گود فري هاسفیلد–رایموند دمیدان

ورنر فرسمان 

اواردز امبروس گراهام- آنتونیو اگاز مونیز   



در ایران تاریخچه کوتاهی از رادیولوژي

حسابی پدر علم فیزیک و مهندسی نوین ایران، براي آنکه بتوانند، پدیده هاي نوین را ، به دانشجویان خودمحمود پروفسور 

ایکس را در آزمایشگاه دانشسراي با دست یافته هاي جدید جهانی، آشنا کنند، اولین دستگاه پرتورا نمایند، و آنانتدریس

.ه ش. راه اندازي نمودند1309(دارالمعلمین وقت)، با ابعاد بسیار کوچک، در سال عالی

ردي) در کشور در ابعاد غیر آزمایشگاهی گرفتند.آقاي دکتر حسابی تصمیم به ساخت یک دستگاه رادیولوژي بیمارستانی(کارب

به همین منظور برادرشان را براي گذراندن یک دوره تخصصی رادیولوژي به مدت یک سال به فرانسه (دانشگاه پاریس) 

.فرستادند

تگاه پرداختند، و یک سال فقط به امر مطالعه، پژوهش، طراحی و محاسبه این دسبه گفته دکتر سیّد محمد حسابی، ایشان حدود 

پروفسور میشل، یعنی اساتیدشان در اکول سوپریور (پلی تکنیک فرانسه، که مدرسه مهندسی در این زمینه، از پروفسور ژانه،

دریافت برق ایشان در پاریس بود) و نیز از راهنمایی هاي پروفسور فابري(استاد ایشان در دانشگاه سوربن)، راهنمایی مهمی را

آنها هر یک چند قطعه از وسایل مورد نیاز ساخت دستگاه رادیولوژي را، از دانشگاه هاي خود براي استاد هدیه کردند، و حتی

.فرستادند

ایشان به خاطر می آورند که براي پیچیدن بوبین هایی که در ساخت ترانسفورماتورها براي تولید برق با ولتاژ باالي این 

آن روز تهران و با کمترین امکانات و تجهیزات اقدام به ساخت این سیم پیچ ها تراشکاريها در تنماهدستگاه به کار می رفت

.ها نمودند

متر بود براي انجام پروژه ساخت اولین دستگاه 4متر و عرض آن تقریباً 45بیمارستان گوهرشاد که طول آن تقریباً زیرزمین

دلیل خطر زیاد ، خود دکتر نصب و راه اندازي دستگاه را به عهده گرفت. بهرادیولوژي کاربردي بیمارستانی در نظر گرفته شد.

روز افتتاح قسمتی از بیمارستان را که دستگاه در آن قرار داشت کامال خالی کردند . و کسی جرات نزدیک شدن به دستگاه را 

.فقط یک نفر درکنار دستگاه ایستاد و او کسی نبود جز دکتر محمود حسابینداشت.

60- 50به محض عبور برق از سیم ها جرقه هاي محمود بسم اهللا گفت و برق را به سیم ها و ترانسفورماتورها وصل کرد.

همه نگران شده بودند.استاد رو به برادرش کرد که با نگرانی او را نگاه می کرد و گفت :سانتی متري به هوا بلند می شد.
»ن باشید که من هیچ سیمی را بدون مطالعه به جایی وصل نکرده ام.نگران نباش ! به خدا توکل کنید. مطمئ«  



جالب بود که اولین عکس هم از دست چپ دکتر محمد حسابی گرفتند.چند ثانیه بعد اولین دستگاه رادیولوژي شروع به کار کرد.
دکترمحمد با وجود اطمینانی که به برادر داشت، گفت: 

» قرار باشد اتفاقی بیفتد، ترجیح می دهم براي دست چپم بیفتد.من دست راستم را الزم دارم. اگر« 
اما کار محمود اشکالی نداشت. مدتی بعد محمد عکس دست خود را دید و تصمیم گرفت رادیولوژیست بشود .



یادي از پیشکسوتان رادیولوژي ایران 
1315هاي هاي رادیولوژي در ایران به سالسابقه استفاده از دستگاهدانش رادیولوژي در ایران عمري هشتاد و چند ساله دارد .

دکتر حبیب عدل و دکتر پرفسور محمود حسابی ،گردد. در آن زمان به همت مردان بزرگی چونهجري خورشیدي بر می1310-
.به خدمت گرفته شدهاهاي رادیولوژي وارد کشور گردید و توسط پزشکان در بیمارستانفرهاد معتمد نخستین دستگاه

میلــی آمپــر 250اولین دستگاه رادیولــوژي از نــوع حبیب عدلدکترمرحوم 1302در سالهاي آخر سلطنت احمد شاه و در سال 
سال خودشان رادیوگرافی تهیــه 30زیمنس را وارد ایران نمود ودر مطب خود واقع درخیابان ري راه اندازي کرد . ایشان به مدت 

همین امر باعث شد ایشان به سرطان خون و)عکس میگرفتند و تفسیر می کردند(کرده و به امور رادیوتراپی نیز می پرداختند 
تحت عنوان انجمن رادیولوژي وجود نداشت ولی ایشــان همــه تشکلی گرچه آن روز ین بیماري فوت نمایند  . ابا امبتال گشته  و

.مرحوم دکتر عدل پیش از فوت ، تمام وسایل مطب خود را به بیمارستان فیروزآبــادي اهــداء کردنــدکاره رادیولوژي ایران بود.
شاد و یادشان همیشه گرامی باد )ان(روحش

ایشان پس از مرحوم دکتر حبیب میتوان به عنوان یکی از پیشگامان رادیولوژي در ایران نام برد . احمد فرهاد معتمددکتراز 
م. 1952ها به ایران آوردند. ایشان در سال از نخستین کسانی است که دستگاه رادیولوژي را براي کمک به تشخیص بیماريعدل

ویژه نحوه استفاده از سافرت نموده و پس از مطالعات جدید در رشته رادیولوژي بهبه دعوت دولت آمریکا مجددا به آن کشور م
به ریاست دانشگاه منصوب 1336در پزشکی به ایران مراجعت نمودند و بنا به انتخاب شوراي دانشگاه در سال تحقیقات اتمی

.شدند
پیشــگامان نخســتین می تــوان بــه عنــوان ملکیروفسور و پگیدفراستاد کامل رادیولوژي) دکتر (دکتر محمد حسابیآقایان از 

رادیولوژي در ایران نام برد . 
دکتــر ودکتر مقصودي، دکتر افشاريپروفسور ملکی به دعوت دکتر اقبال به تهران آمده بود و سرپرست بخشی شد که آقایــان 

پس از مراجعت از آمریکا ریاست این بخش را به عهده گرفتند .دکتر بنکدار پوردر همین بخش مشغول بودند ، فتوحی
در بخش رادیولوژي دانشگاه تهران یا بیمارستان پهلوي سابق دکتر احمد فرهاد رئــیس و اســتاد کرســی فیزیــک 1332در سال 
. بعنوان استاد بالینی، مشغول خدمت بودنددکتر فضل علیزادهو مهدي مسیح دانشیاردکترتئوري، 

خــانواده پزشــکمهر رکــورد دار (دانشــیار بودنــد. احمــد پزشــکمهریــار و دکتــر بعنــوان اســتاددکتر خیــامیدر همین دوره 
پدر و دو پسر) .. رادیولوژیست هستند 

از دیگر رادیولوژیســت هــاي پــیش کســوت در دکتر حبیبی، دکتر ثالث ، دکتر شهرزاد و دکتر ثقه االسالم، دکتر نور بخشآقایان 
ستان پهلوي سابق ( امام خمینی ره ) و بیمارستان شهربانی سابق  بودند . بیمار

بعنــوان یــک رادیولوژیســت 1349اسم برد.  ایشان در ســال دکتر فاتحاز دیگر پیشگامان رادیولوژي در تهران می توان از آقاي 
آزاد در تهران مشغول به  کار شدند . 

. پس از بازگشت از خارج در تهران به خدمت مشغول شدنددکتر ارنواز، دکتر صبوري ، دکتر محتشمی
دکتر میرخانی، دکتر شرافت، دکتر قائم مقامی، دکتر حاجی دایی، دکتر محمد خانلو ( پدر) دکتر رضا خانلو ( پسر) دکترتبــرك ، 

.شهر تهران می باشنداز دیگر پیشکسوتان دکترراد مهرو دکتر فائض فیضی، دکتر ادیب ، دکتر افشار، دکتر منوچهریان
نیز بعنوان دکتر پرالنام برد. همچنین میتوان از پروفسور سعید راداز پیشگامان رادیولوژي ایران و بخصوص تبریز میتوان از 

یکی از  پیشکسوتان رادیولوژي در تبریز یاد کرد .
نام برد . دکتر روح االمنی، ودکتر علی آباديپروفسور کریم وصال، دکتر پایدار،از پیشگامان رادیولوژي درشیراز می توان از 

پروفسور علیزاده ، پروفسور محمدرضا داودي ، دکتر ســعادت و دکترمحمــد از پیشکسوتان رادیولوژي مشهد می توان از آقایان 
یاد کرد . رضا صدر

برد . نامدکتر کرامتیدکتر باجغلی و دکتر خواجوي واناصفهان میتوان از آقایپیشکسوتان رادیولوژي درازاساتید و



.یاد کرد دکتر یوسف نوایی، و دکتر منوچهر کمیلی( نیروي دریایی ) دکتر کاظم زادهاز همکاران پیشگام در اهواز میتوان از 
دکتــر از رشــت،  خــانم دکتر دیوشلیو دکتر خیابانی، دکتر چفرودياز کرج ، دکتر طباطباییاز کردستان ، دکتر قاسلموآقایان 

. (خانم دکتر صدریه از پیشکسوتان رادیولوژي خانم ها هستند ) نیز از پیشکسوتان رادیولوژي می باشندنسرین صدریه
.نام برددکتر افتخارياز دیگر پیشگامان رادیولوژي ایران، میتوان از 
نام برد .دکتر خیامیو دکتر ثمرياز پیشکسوتان رادیولوژي در ارتش میتوان از 

با درجه استادي بازنشسته شدند . دکتر فضل علیزادهو دکتر مسیح، دکتر عطريآقایان 1358در سال 
.دکتر باقري، دکتر تیموریان و دکتر مقصوديپروفسور هاي آگرژه  فرانسه خوانده آنزمان عبارت بودند از 

کالسهاي آزاد علمی بصورت جلسات جر و بحــث رادیولــوژي را اداره دکتر علی آباديو دکتر روح االمینییان سالهاي سال آقا
.می کردند 

بقیه رادیولوژیست هاي حاضر جوان تر از آن هستند که بشود آنها را پیشکسوت نامید و امید آنکه  قلم بدستان آینده در مــورد 
این بزرگواران مطالبی بنویسند . 

اولین رئیس انجمن از شــهربانی وقــت دریافــت دکتر احمد فرهادتوسط 1343سال مجوز اولین دوره انجمن رادیولوژي ایران ب
از وزارت کشــور و ســپس وزارت بهداشــت دکتر فضل علیــزادهتوسط 1355دومین دوره انجمن  رادیولوژي ایران درسال .شد 

دریافت شد .
که مربوط به سالهاي از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی اخذ گردیددکتر علی اکبر عامريسومین دوره انجمن  توسط  
پس از انقالب اسالمی است . 

ریاست انجمن را بعهده داشتند .دکتر سعید رادقبل از ریاست دکتر علی اکبر عامري طی دوره اي کوتاه 
بوده و پس از آن طــی چنــد دکتر عباس هنربخش، دبیر انجمن رادیولوژي در سالهاي پی در پی،  پس از آقاي دکتر روح االمینی

دکتر منصور فاتحیو دکتر شهرام اخالقپورمسئول این کار بوده است . از دبیران دیگر میتــوان از دکتر جالل جالل شکوهیدوره 
.نام برد 

صــور فــاتحی  میباشــد . در حال حاضر ریاست انجمن رادیولوژي بعهده دکتر جالل جالل شکوهی  بوده و دبیر انجمــن دکتــر من
.هستندمختوم شهبازينایب رئیس فعلی انجمن دکتر 

دکتر کامبیز استدي سیفی، دکتر ســعید کاهــانی، دکتــراز افرادي که در هیئت مدیره هاي گذشته حضور داشته اند می توان از 
حســینثالث، دکتــر محسنمدرس، دکترعلی اکبرپناهی، دکتر منصورناجی، دکتر کریم وصال، دکتر سعید راد، دکتر فریدون

باستین، دکتر محمود مظفري، دکتر پروین علیپور، دکتر عباس ارجمند شبستري، دکتر شهرام اخالق پور دکتر معصومه گیتی، دکتر 
نام برد . راد ایرج هنربخش، دکتر عباس درگاهی، دکتر غالمرضا بخشنده پور، دکترشکوري

محل انجمن رادیولوژي قبال در مطب شخصــی نام برد . دکتر حسن هاشمی، تر داریوش اعتماديدکاز بازرسان انجمن میتوان از 
دکتر علی اکبر عامريمدیره به ریاست آقاي هیاتمستقر بود که به ساختمان تعاونی منتقل و در زمان دکتر فضل علیزادهآقاي 

و دبیري دکتر جالل جالل شکوهی و با همت بسیار قابل ارج آقاي دکتر سعید کاهانی و هر دو هیئــت مــدیره انجمــن و تعــاونی 
انجمــن دکتــر ســعید کاهــانیبطوریکه با همت دکتر علی اکبر عامري و با کمک آقــاي . خانه اي در خیابان آپادانا خریداري شد

ئاتر و کلیه وسایل سمعی بصري گردید .صاحب آپارتمان مناسبی با سالن آمفی ت
سه دوره سخت و سازنده را در انجمن پشت سر گذاشتند  که در هرسه دوره به عنوان ریاســت هیــات دکتر عبدالرسول صداقت 

مدیره بودند و در این سه دوره تحوالت هیات مدیره هاي قبلی را تعقیب و کامل نمودند . 
ایشان خودکفائی نمایشگاهی ، اجراي کنگــره و مســائل اقتصــادي در انجمــن بــوده اســت . از جمله کارهاي مهم در زمان ریاست

هاي ایران خریداري شده بــود همچنین خانه انجمن که در زمان ریاست دکتر علی اکبر عامري با مساعدت تعاونی رادیولوژیست
تعویض و به مکان جدید منتقل شد . 



و همت هیئت مدیره حاضر و یاري دوستان انجمن این خانــه را دکتر اخالقپورآقاي در زمان ریاست آقاي دکتر صداقت و دبیري
به خانه اي بزرگ تر تبدیل و به خیابان سردار جنگل، خیابان مخبري منتقل گردید .

رادیولوژیست ها اولین انجمن علمی صنفی پزشکی بودند که شرکت تعاونی مصرف را تاسیس کردند .
به بعد شرکت تعاونی رادیولوژیســت هــاي ایــران 1351ولوژي ایران و براي تامین مواد مصرفی از سال به موازات انجمن رادی

مجموعه منحصر بفردي را بوجود آورد  که کنترل قیمت بازار را بعهده داشت و اگرچه بارهــا بــا ایــن تعــاونی کارشــکنی هــاي 
است گرانی بسیار ارزنده بوده تجاري شده است ولی وجود شرکت تعاونی  بعنوان اهرم جلوگیري از 

آقــاي بوده و بعدا دکتر فضل علیزادهو سپس آقاي فتوحیمحموددکتر نخستین مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره این تعاونی 
این مسئولیت ها را به دوش کشیده اند . دکتر کاهانی نقش بسیار مهمی در توســعه تعــاونی داشــتند .در آن  دکتر سعید کاهانی

اتی دکتر کاهانی هم مدیر عامل بودند و هم رئیس هیات مدیره . پس از ایشان ریاست هیات مدیره به دکتــر جــالل جــالل زمان آق
شکوهی رسید و مدیر عامل جوان با انرژي بشتري وارد کار شد و تجارت تعاونی را به میلیاردها رسانید و ایشــان کســی نبــود 

دکتر ناجی، دکتر کاهانی، در اغلب دوره هاي تعــاونی مشغول فعالیت هستند .تگی ناپذیرکه همچنان خسدکتر احمد توکلی جز 
شرکت داشته اند . از اعضاء حاضر دیگر که عضو هیئت مدیره یا بازرس بوده اند می تــوان از دکتر تبرك و دکتر جالل شکوهی

دکتر و ..نام برد. عامري، دکتر اعتماديدکترانی، دکتر ناجی، دکتر ثالث، دکترمحتشمی، دکتر باستین، دکتر مختاري ، دکتر روح
بودند .ازمشوقین همیشگی تعاونیثمري و دکتر ثقه السالم

فروغ و سرکار خانم بابک اسدي ( پسر) ، محمود رضا شهروي ( پدر ) علی ملک پور، ابوا لقاسم  شهروي ، علی محمد رادمندآقایان 
از دیگر همکاران انجمن بودند .حاجیلومدیریت آن داشته اند . آقاي سابقه طوالنی در اداره انجمن و تعاونی و داور 

در سالهاي قبل از این دوره ، معموال اعضاء هیات مدیره هاي تعاونی و انجمن تقریبا یکپارچه و مشترك بودنــد امــا دوره جدیــد 
تعاونی میباشندهیات مدیره حاضر انجمن اولین هیاتی است که اعضاء آن متفاوت از اعضاء هیات مدیره 

از شروع انجمن ، بسیاري از  شرکت ها و افرادي از دوستان مسئول در انجمن شرکت هاي مهندســی پزشــکی کمــک بــه اعــتالي 
مهنــدس، مهندس بیژن آذیش، دکترمهدي محسنی، مهندس بلوچانجمن رادیولوژي نموده اند که از آن جمله می توان از مرحوم 

مهنــدس مهندس مجید شهنازي نیــا،  مجید چگینی، مهندس عباس جعفري ، مهندس حقیقت طلب ، مهندس علی محمد تعالیمی ، 
. و ... نام بردمهندس محمد پیفون،ربیع اولیمهندس ، کیامرز کیهانفر

بر می خوریم ) دکتر مهدي محسنی( از یاران اولیه  تعاونی رادیولوژیست ها به نام 
. مجله علمی انجمن رادیولــوژي ایــران کــه ه انجمن رادیولوژي ایران به همت دکتر جالل جالل شکوهی پایه گذاري گردیدخبرنام

و با همکاري دانشگاه دکتر حسبن قناعتیو دکتر کریم وصال ، دکتر علی شکوري رادسالها جاي خالی آن احساس میشد به همت 
شروع به انتشار گردید .1385تهران در سال 

اولین شماره خبر نامه تعاونی رادیولوژیست ها همزمان با کنگره بیست و چهارم به سعی دکتر جالل جالل شکوهی و همکــاران 
دکتــر . عزیزان زیادي هر ساله مسئولیت کنگره سالیانه رادیولوژي را به عهده داشته اند از آن جمله پایه گذاري و منتشر مشد

، دکتر عباس هنر بخش چند دوره ، دکتر جالل جالل شکوهی سه دوره، دکتر محمــود مظفــري، روح االمینی، دکتر رضا داوودي 
دکتر علی اکبر عامري، دکتر معصومه گیتی، دکتر حسین قناعتی، دکتر داریوش اعتمادي ، دکتر مختوم شهنازي ، دکتــر کــامبیز 

که مســئول ، دکتر منصورفاتحی و دکتر حقیقت خواهسیفی ، دکتر مهدي آرسته. دکتر محمدرضا بخشنده پور ، دکتر مهیار غفوري
کنگره سی ام هستند .

سخنرانی کردند . تا بحال پزشکان رادیولوژیست ایرانــی مقــیم خــارج از RSNAدر دکتر منصور فاتحیاولین بار 2009در سال 
سخنرانی کرده اند ولی تنها رادیولوژیستی که براي اولین بار از ایران در ایــن کنگــره ســخنرانی کــرده اســت RSNAکشور در 

ایشان می باشد . 
بودند . دکتر جالل جالل شکوهی و دکتر منصور فاتحیدر شام پرزیدنتی آقاي مارگولیس میزبان 2009در سال 

برگزار گردید . 1386و در سال دکتر منصور فاتحیران به همت اولین سمپوزیوم انفورماتیک مدیکال رادیولوژي ای



) 2009–2008. داراي غرفه میباشد . ( سال هاي ECRایران دو سال پی در پی است که در
ECRنفــر در 45شکسته شد و بــیش از 2009رکورد مقاله و شرکت کننده و حتی تعداد مقاله ارسالی و مقاالت رد شده ایران در 

ت کردند . تعداد هفت مقاله از ایران ارائه شد شرک
شرکت کرد .  دومین کنگره درمان هــاي کــم تهــاجمی ســتون مهــره اي بــه ECRنفر شرکت کننده در 180ایران با 2011در سال 

میالدي ) در کیش برگزار گردید . 2009( 1387توسط دبیر انجمن رادیولوژي ایران در دوم تا پنجم اسفند ماه 
ین کنگره جراحان اعصاب، اورتوپدها،رادیولوژیست.متخصصین طب فیزیکی وبازتوانی و فیزتواپی شرکت کردند درا

نمره باز آموزي براي این کنگره به توسط انجمن رادیولوژي اخذ گردید . 
میالدي در ابوظبی پایتخت امارات متحده غربی برگزار گردید . 2007نوبت اول این کنگره در سال 

ن گذار این کنگره دکتر آرمین نوروزي از آلمان می باشند . ایشان جراح مغز و اعصاب هستند . بنیا
معاونت علمی و فناوري ریاست جمهوري اسالمی ایران به عنوان یک کنگره بین المللی از این گرد همایی حمایت کرد دبیر انجمن 

خاور میانه این کنگره بودند . رادیولوژي ایران دکتر جالل جالل شکوهی در هر دو دوره دبیر



کاربردهاي غیر پزشکی از اشعه ایکس 
Non – medical use of  x-ray

..باشدمیزندهشناسی گیاهی استفادة پزشکی در موجودبافتحتی درحیوان و،انسانعلوم رادیولوژي دراستفاده از
غیر پزشکی گویند .هايسنگ، جامدات و اشیاء را نمونه،بریده شدهچوب مومیائی،،اجساددراستفادهماا

-X(سونوگرافی)،SONOGHERPHI(،)اسکنتیسیCT SCAN(،)آي- آر- امMRI(هاي رادیولوژيمیان انرژيازامروزه 

RAYاشعه ایکس( ،)IRمادون قرمزلیزر(، )UVاولتراویوله (،)RFرادیوفرکانسامواج() ،PETپت() ،SPECTو ) اسپکت
. شودي عمدتاً از دو مورد اول و دوم استفاده میاهستهرادیوایزتوپ یا پزشکی

از میتوان ها استفاده کرد. شود در آنها از سایر روششده و چوب خشک چون داراي آب نیستند لذا نمیاشیاء، اجساد خشک
سازي و تحقیق سالمت اشیاء استفاده کرد مثالً داخل هواپیما را گرم در پردازش تصویري ثانویه، سه بعديIRو UVلیزر، 

عبور خوب نمایند. کند را ثبت میهاي جدار آنرا که حرارت از آنجا به بیرون درز میتركIRکنند و از دور و با یک دوربین می
ضرربودن آن دراشیاء بدون جان آنرا مساعد بررسی اشیاء هر فشردگی و بیاشعه ایکس از جامدات، مایعات، هر جنس و با 

شیشه و ... نموده است. شناسی، متالوژي، مطالعات چوب، کاغذ و پارچه و نیز نایلون، پالستیک، سرامیک،ها، انسانموزه

برداري کرده و زیر میکروسکوپ نمونه اي پی به جنس بافت و تومورها ببریم آنرا براي اینکه درانسان و هرموجود زنده
نماییم .مطالعه می

توان با استفاده از اشعه ایکس در اعماق زمین جهت پی بردن به اینکه بدانیم  چقدر سنگ، آب و ذخایر نفتی مشابه این عمل را می
اسکن اشعه ایکس برش داده وبا دقت بیشتري مواد آنرا تیاست. بکار برد. دراین روش پس ازانجام رادیوگرافی آنرا با سی

باشند ولی آمپر و زمان تابش محدود میتابانیم مقدارکیلوولت و میلیرا بر موجود زنده میزنیم. وقتی اشعه ایکس حدس می
توان از هزاران برابر اشعه تابیده شده بر براي انجام رادیوگرافی از یک موتور جت یا سنگ یا ستون سنگی یا میله آهنی می

موجود زنده استفاده نمود. 
ایکسآوري جدید اشعهکشف موادمخدر با فن

.ها باشدهاي قاچاق در فرودگاهتواند گام جدیدي در راه کشف محمولهبرداري با اشعه ایکس میاستفاده از فن آوري نوین عکس

برداري داخلی از آنان و حضور با استفاده از این فن آوري جدید، نیازي به ارسال افراد مشکوك به بیمارستان براي انجام عکس
قادر خواهد بود با یک اسکنر جدید این کار را انجام دهدپزشک نیست و پلیس 

ها براي انجام اسکن بدن ساعت در اتاق انتظار بیمارستان4600از ملبورن در طول سال گذشته پلیس » هرالد سان «به گزارش 
.افراد مظنون گذرانده است

پنجاه تن حامل مواد مخدر دراند که از این میان نفر براي انجام اسکن داخلی به بیمارستان ارسال شده200همچنین بیش از 
.اندداخل بدنشان بوده



.هاي این کشور کشف شده استکیلوگرم موا د مخدر از حاملین موادمخدر توسط مقامات استرالیایی در فرودگاه27سال گذشته 

هدف از استفاده از " آیند گفته است: گناه میید بر این که این اسکنرهاي جدید به کمک مسافران بیوزیر کشور استرالیا با تاک
چنین گفت که وي هم".گناه و حداقل تاخیر براي مسافران استتر افراد بیتر، تشخیص سریعآوري جدید، صرف زمان کماین فن

.شودیاز این دستگاه تنها در صورت موافقت مظنونین استفاده م

مشاهده تابوت بدون نیاز به باز کردن در تابوت 
توانیم داخل یک تابوت مومیائی را بدون اینکه آنرا بشکافیم دیده و تشخیص بدهیم که آیا جسدي درون آن وجود دارد یا ما می

لمند یا نه؟ خیر و آیا استخوانهاي بدن او سا
وچهارم رادرست کرده و براي اینکه گاهی کالهبرداران تابوت فرعون مثالً بیستچرا باید ما بداخل تابوت نگاهی داشته باشیم، 

فروشند در حالیکه اصالً جسدي داخل آن موجود نیست و یا اینکه یک تابوت حاوي یک فرعون میبه یک کلکسیونر خصوصی
ه باشد.ها داشتواقعی و درست وحسابی ممکن است اطالعات بیشتري را تحت اشعه ایکس براي موزه 

مثالً تابوتی کوچک بوده است و وقتی با اشعه ایکس شده مشاهده گردیده متوجه شده اند  که براي جا دادن جسد  در داخل آن 
اند تا کوتاه قد بشود. تابوت کوچک ساق پا هاي او را شکسته
ساله و من جوانی 80اید او خانمی خدا رحمتش نم«داشتنی که او هم مرا دوست داشت روزي از روزها یکی از بیماران دوست

30در جواب کنترل هائی که به عنوان پزشک معالج ایشان روي سالمت ایشان داشتم مجسمه موتزارت به ارتفاع » ساله بودم30

. متر برنگ برونز از ایتالیا براي من به عنوان سوغاتی و قدردانی آوردندسانتی

کردم قوام پالستیکی داشت تا اینکه یادم افتاد نبود، وقتی آنرا با دندان لمس میمجسمه خیلی سنگینی بود ولی فلزي 
اسکن قراردادم. روي تیارشمیدوس دسترسی به اشعه ایکس نداشت ولی من دارم و مجسمه را تحت مطالعه رادیوگرافی و سی

اخل مجسمه گچ یا نوعی خمیر مجسمه ورقه نازکی از پالستیک بود لذا روي این شیئی تزریق پالستیک شده بود. د
نوك بینی او پر از ماده سازي بود که آنرا بداخل قالب تزریق شده ریخته بودند تا سفت بشود چون بعضی از زوایا مثالًمجسمه

تنه و گویا این ماده گران بوده است چون تصاویري به شکل بلوك از مادة سفت در داخل بدنۀ این نیم. نشده و حاوي هوا بود
تر بشود لذا با شکستگی اخل سر او قرار داده بودند که هم ماده ریخته شده کمتر مصرف بشود و هم اینکه مجسمه سنگیند

. هاي سنگ مرمر را بچشم دیدم بنابراین اشعه ایکس اطالعات زیادتري را در مورد این مجسمه عاید من کردتنه بلوكپایین نیم
ها در دنیا منحصر به فرد  تانم در مطالعه مردان نمکی بدست آمد چرا که این مومیائیبهترین نتیجه این تجربیات من و دوس

. هستند که بعداً به شرح آن خواهم پرداخت



تجربیات شخصی نویسنده 
مداد در قاعدة جمجمه

که چند ماه پیش بخاطر علت مراجعه آن بود .اسکن، مراجعه کردتیاي با یک آنژیوگرافی معمولی به سیساله6روزي کودك 
دچار کمبود بینائی میشود. کم کمآن نمودن رفتن یک مداد در بینی او و خارج 

اسکن شد همان تصویر تائید گردید تیمتر در پاراسالر چپ بود. وقتی سیمیلی9×9ابعاد آنژیوگرافی نمایانگر یک آنوریسم به
نیتور دیدم مشکوك شدم که این یک آنوریسم نبوده بلکه جسم خارجی آنرا در ماBone windowاما وقتی با نماي استخوانی 

مدادي بود نوعگفتم چه ه و به اواست لذا پدر کودك را صدا کرد
کن الستیکی بوده است در کن بوده است گفت نه مداد معمولی و بدون پاكگفت معمولی، پرسیدم آیا از آن مدادهاي با ته پاك

کن در قاعدة جمجمه کن بوده است چون به نظر من پاكمداد خارج شده را دیده بود بدون پاكحالیکه او خبر نداشت وقتی
کن داراي دانسیته بیشتري نسبت به لولۀ جامانده بود ولی کمی توضیح این مسئله مشکل بود چرا که الستیک مدادپاك

کن را از روي میز منشی برداشته و به تکنیسین پاكدر مرکز آموزشی یک مداد داراي مداد آنروز آلومینیومی دور آن بود. فردا 
با وجود شک و تردید همکارانم با روز بعد و عیناً همان بود که در قاعدة جمجمه کودك دیده بودم و کنددادم که رادیوگرافی 

او آنرا خارج کرد و کودك کن آن جامانده است،ترین جراحان اعصاب ایران نوشتم ته مداد یا مداد پاكقدرت تمام به یکی از بزرگ
از کوري نجات یافت. 

نوشته شده است چیزي آنها درونکردند میتصورهائی که کوزه
قطر بامتر سانتی30-20میخواستند بدانند داخل چند کوزه کوچک به ارتفاع با من تماس گرفتند وروزي از موزه ایران باستان 

متر چیزي نوشته شده است یا نه؟ سانتی10متر و قطر شکم سانتی5گردن 
کشف نماییم که چیزي کشف اي درون کوزه هستاسکن بکنیم تا اگر نوشته برجسته یا فرورفته تیقرار شد اول آنها را سی

نشد لذا پیشنهاد کردم که با  اندوسکوپ داخل آنها را مشاهده نماییم. 
گرفته بودیم و حفاظت اطالعات نیز در جریان را ها و افراد همراه اجازه از رئیس بیمارستان قبالً براي ورود این عتیقهدر حالیکه 

ندوسکوپی را بسته و ممانعت آداشته باشد در ارتباطی بود اما به ناگاه افرادي از انجمن اسالمی بیمارستان بدون اینکه به آنها 
این افراد خارجی و توضیح داده شد که ختانه با دخالت ریاست بیمارستان و حراست توجیه شدند کردند که خوشبافراد از ورود 

درون آنها ها اندوسکوپی شدند و کوزهمربوط به موزه ایران باستان می باشد . ها هم آند و کوزهنیستند و از تهران آمده
اي بودند البته ارزش خودشان را داشتند. هاي سادهها فقط کوزهکوزه.نوشته مسطح وبا جوهر پیدا نشدهیچگونه

» ره«خمینی هاي مرمر از فرودگاه امامگوي
از آنها ییهاي زیادي خارج گردید که چند تاگرفت زیرخاکیخمینی صورت میها براي احداث فرودگاه امامي خاکبردارهنگامیکه 

اي درش را گشوده و سپس عیناً هاي مرمرین که مثل بادمجان دلمههاي قالبی و یا واقعاً قدیمی و گويرا ما دیدیم از جمله سکه
اي ندارد و باید ها را براي سونوگرافی آورده بودند که گفتیم فایدهبسته بودند و چیزي داخل آنها نبود و جالب اینکه این گوي

کن و رادیوگرافی بشوند. اغلب این افراد را بااجناس کشف شده به جناب آقاي دکترسرافراز یکی از اساتید استیسی
کردیم تا بلکه توجیه بشوند و اجناس را به موزه تحویل و بیشابور معرفی میچغازنبیل کنندهشناسی ایران و احیاءباستان

هدفی از اینکار بود ما اند و چه خوردهو حال به چه درد مینبود مگر از جنس خود سنگچیزي ها  هیچ بدهند. داخل این گوي
.نمیدانیم 

فارسخود خلیجکاله
خود عصر اسالمی بدست آمده بود که داراي پوشش چرمی دو الیه و قطعات فلزي فارس یک کالهمتري خلیجاز عمق چند صد

هاي چرمی قرار داشت که کالً زنگ زده بود. بعضی از گلهاي فلزي روي کاله وي پوششاي پوشش آهنی بر رمتعدد بوده و الیه
هاي بیشتري از این کاله زنگ زده و خورده شده بودند اما بعضی از گلها از جنس طال بوده و تغییري پیدا نکرده بودند. یافته

فارس برداشته است. دیگر آنرا از ته خلیجگیرمان نیامد چون این کاله قبالً سر یکی رفته بوده است و حاال یکی 



اشعه ایکس در فلزات 
سیتی جوش داده شده بایستی ضخامت و هوموژنیاز دهند هاي قطور را در انتقال نفت و گاز بهم جوش میلولههنگامیکه

ند. نمایآنها را با اشعه ایکس کنترل میبعداً انفجار ویا خروج گاز پیش نیاید لذاتاد نمطمئن باش
فضاي را با اشعه ایکس کشف نموده و با هرگونه نقص و ایرادي در موتورهاي جت ایرباس و بوئینگ و قطعات نظامی و هوا

است یعنی دو طرف قبر را کنده و جسدي که اي شود قبول کرد که رادیوگرافی یک جسد با قبر آن کار ساده توجه به این نفوذ می
نمایند. در خاك وجود دارد را رادیوگرافی می

شود که یک تردست شجاع براحتی با یکراستام. در یک فیلم اشعه ایکس نشان داده میهاي متعددي را از فلزات دیدهرادیوگرافی
سازد. از اطالعات بدست ن به معدة خود وارد و خارج میکردن مسیر دهان، حلق، مري و معده شمشیري را بدون دردسر از دها

توانیم آنرا با اشعه ایکس تصویر کرده وروي تصویر آنرا اي قسمتی از آن ناقص باشد مییک مجسمهدر آمدة جدید اگر 
و تحت برنامه SLAآنرا ترمیم نماییم که با ماشین مرپلیوUVهاي طراحی و ساخت و استفاده از لیزر و بازسازي و با روش

CAD – CAMریزي طراحی با یا کامپیوتر اسیستد دیزاین و کامپیوتر اسیستد منیوفکچرینگ آنرا ساخت و اصالح کرد. برنامه
قابل DICOMها در صنایع آموزشی و یا استفاده از کمک کامپیوتر براي ساخت قطعات با کمک کامپیوتر یا ساخت و پرداخت

است. Scaleهاي به ابعاد مختلف یا انتقال دیژیتال و ساخت
هزار برش عرضی 19متري و با سانتی190نمونه این ساخت در صنایع آموزشی اسکلتی است که بهمراه دوستان از یک جسد

ترساخته شده وبه صورت اسکلتهاي خیلی ظریفتر براي تهیه برشیا پرکردن فاصله بین برشهاي ظریفinterpolationو 
.شود متري فروخته میسانتی190متري تا سانتی20هاي 

»ما را یاري کردنددکتر درویش از شرکت بدر سیستم و آقاي مهندس خادم در این طرح آقاي دکتر شهرام اخالقپور «

هسته آلبالو با گوشواره 
آمده و در ناحیه کادر دوم در تصاویر بدست عشر پذیرفتیم،اي را براي تصویربرداري معده و اثنیساله13روزي دختر 

شدند. از چگونگی ورود و اندازه نخود دیده میه عدد هسته گیالس یا آلبالو و یک گوشواره ب3عشر یا دوازدهه تعداد اثنی
ها چیزي بدست نیامد اما در مقابل سؤاالت متعدد دخترك اقرار کرد در مدرسه به علّت حسودي و به صورت احتباس هسته

شواره دوستش را در ماههاي قبل بلعیده است. حال چرا این مجموعه دفع نشده بودند؟  تشخیص من دیورتیکول گو، رفتن کش
اي آنها را حفظ کرده بود. عشر بود که به صورت صندوقچهناحیه اثنی

قاشق چایخوري بلند
را » یا مرباخوري«قاشق چایخوري بلند دو عدد خود سلیقه دیگري البته نه براي خودکشی بلکه براي تهدید والدین بیفرد یک 

بلعیده بود و فقط از این نظر رکوردار بود که چگونه توانسته بود آنها را قورت بدهد. هر دو قاشق سالم از معدة وي خارج 
.گردیدند

سفال و اشعه ایکس
دهد که داراي شکستگی است یا نه؟ اشعه ایکس براحتی از سفال و سرامیک عبور کرده و نشان می

کرده و آنرا نماییکهنهمثالً یک ظرف سفالی را جمع کرده وترمیم نموده وحتی نقایص کوچک آنرا پرکرده و رنگ کرده و
. کرددهاي ترمیمی را هویدا خواهمیفروشند اما اشعه ایکس همۀ این پدیده

و یا با حوصله در سایه خشک شده است چرا » باعجله«اشعه ایکس قادر است بگوید که این سفال در کوره یا تنور خشک شده 
شوند در حالیکه سفال خشک شده در سایه بدون ترك هاي باریکی خواهد شد که با اشعه ایکس معلوم میکه در تنور دچار ترك

. خواهد بود
م که گلدان سفالی روي چرخ دوّار گرد شده است و یا با دست فرم داده شده است چرا که روي چرخ دوّار توانم بگویمن می

. بودساز خواهدتر از دستنواختضخامت سفال یک
هاي سفال در داخل مجسمه هی تکهوجود دارد چون گاهاي خالی چه چیزهاییفهمید که داخل مجسمهتوانبا اشعه ایکس می

. ساز حال خارج کردن آنها را نداشته استاحتباس یافته و مجسمه



گویند این دست ساز و کنند و به مشتري میهی قطعات مجسمه سفال، سرامیک، شیشه و چوب را با میخ و پرچ بهم وصل میگا
. یک پارچه است ولی اشعه ایکس خالف این را نشان خواهد داد

تابلوي بدل کشید که هر 200شود هاي زیادي انجام شده است. از لبخند ژوکوند میبررسیهاي قدیمیها و مجسمهدر تابلو
200امّا باید بگویم که تصویر اشعه ایکس یا رادیوگرافی این تقلبی می باشد تواند بفهمد که کدام اصل است و کدام فردي نمی

ها ها و مقدار سرب رنگزنیها، مسیر قلمن ضخامت رنگمونالیزا هیچ کدام شبیه هم نخواهند بود چواصل تابلوي وبلوتا
. هاي متفاوتی باشند تار و پود آنهم هم فرق خواهد داشتمتفاوت خواهند بود تازه اگر بوم آنها با پارچه

زش یک ارفهمد که پشت این منظره درخت بینماید و میروزي یک تابلو ارزانی را یک فرد متخصص دیده و آنرا رادیوگرافی می
پرتره قدیمی گم شدة مشهوري قرار گرفته است لذا در مدت یک هفته نقاشی منظره درخت پاك شده و پرترة زیرین به موزه 

شود با اشعه ایکس و هم با اولتراساند کشف کرد. شود. مجوف بودن اشیاء را هم میتحویل می
رسانیده و حاال نیز در راه است که یکی دیگر به ثبت برساند! روزي یک مخترع بمن گفت که قبالً دو سه اختراع در ژاپن به ثبت

گیرند و اگر هم گرفتند دیگر اختراع مال تو نیست کنید گفت آقاي دکتر اینجا یا تحویلت نمیگفتم چرا در ایران این کار را نمی
فی بشمارم و بالفاصله پرسیدم اسکناس ها را با سونوگراتوانم تعداد اسکناسگفتم حاال این اختراعت چیست و جواب داد که می

شماري و ایشان شماري بلکه هواي بین آنها را میرا نمیهاکند و من گفتم پس تو اسکناسنو یا کهنه را؟ جواب داد فرق نمی
گرفته و گفت صد برگ است ولی اسکناس کهنهاندازه شود نو را حتی با کوکیس میاسکناسضخامت زده گذاشت و رفت. وحشت
. شمارد نه خود آنها رادر واقع فواصل هوائی بین آنها را میشمارد،شود لذا اگر روشی هر دو را میرا نمی

عدد سوزن خیاطی 12عدد سوزن ته گرد و 60
زدیم و یقین سوزن ته گرد را براي خودکشی خورده بود و ما هیچ نترسیدیم چون حدس می60دو بیمار داشتیم که یکی 

سوزن خیاطی را 12داشتیم که همگی دفع خواهند شد و در مدت یک هفته همگی از طریق دفع مقعدي بیرون آمدند اما آنکه 
عشر وارد کبد ریق دفع مقعدي بیرون آورد اما سه عدد آنها از طریق کادر اثنیمورد آنها را از ط9قورت داده بود پس از ماهها 

ماه از طریق پوست دفع شدند اما صفرا و محیط کبد آنها را نرم و شکننده یا ترد کرده بود چون وقتی نوك آنها 6شده وپس از 
. شکستندحتی میآوردیم برافشار بر آنها واز طرف تیز از پوست بیرون زده بود خارج کردیم 

کوال درون مقعدشیشۀ پپسی
از ایشان عکس فرديکنندآورند و ذکر میبخت را به بخش رادیولوژي میروزي قبل از انقالب دونفر ساواکی یک بیمار نگون

ها سیستمها چون آنوقتهست (داربگیرد که مطمئن باشد لذا استاد ما اینکار را کرده بود و چون فهمیده بود که قضیه بو
لذا استاد دو فیلم را داخل کاست گذاشته وبا کمی افزودن به شرایط )داشتشد مدرکی در بخش نگهدیژیتال نبوده و نمی

دهد و وقتی آقایان رفته بودند فیلم دوم را ظاهر کرده بودند و ها میتصویربرداري فقط یکی از فیلم ها را ظاهر و به ساواکی
گفتند شیشه ب شکنجه بداخل مقعد رفته و تمام وسعت رکتوسیگموئید را پر کرده است، آنموقع میدیده بودند که بله اسبا

.تنفس استپپسی یک فرورفتگی و جاي تنفس دارد اما شیشه کانادادراي صاف و بی

براق کردن قطعات فیرزوه بتوسط مرغ 
ولی این به عنوان خوردندمیمرغ وخروسدادندآنرا میدشوقتی سنگ انگشتري مانند فیروزه تاروغیربراق میقدیم در ایام 

کردند که حاال بّراق شده بود و دان وي خارج میخبر مرگ حیوان بیچاره بود چون دو سه روز بعد بایستی این سنگ را از چینه
. دانش الزمش داردبراي چینهکرده آن یک سنگ است و شد آنرا داخل جاي نگین انگشتر قرار داد. مرغ بیچاره فکر میدوباره می

برداین کیف زارا آبرو می
سازي برچسب متري خریداري کردیم که با وجود خنثیسانتی10×20روزي با دخترم در لندن یک کیف بغلی زنانه 

اي نداشت تا کننده آژیر دم در فروشگاه در حین خروج سروصدا بلند شد و دوباره بردند و خنثی کردند ولی فایدهتحریک
رفتیم آش همان و کاسه ستان است و هر فروشگاهی و هر کشور دیگري مینگهبان گفت ببرین اشکالی ندارد اما این تازه اول دا

ها سروصدائی در تهران کرده بود و طبق معمول که یاد ما همان تا اینکه سه سال بعد به فروشگاه هایپر مارکت رفتیم که تازگی
دیم که هنوز این زاراي پدرسوخته نبود در حین خروج از مرز صندوق سروصدا بلند شد و ما همه چیز را امتحان کردیم و دی



خیال اما دیگه من ورو رفته است گفت بفرمایید بروید، بیبرد و یارو چون دید یک کیف کارکرده و رنگآبروي ما را می
اسکن و پس از دیدن توپوگرام و تهیه چند برش محل تیخیال باشم لذا کیف را از دخترم گرفته و رفتم بخش سیتوانستم بینمی

تیکر محرّك را پیدا کردم اما دیدم باید کیف را بشکافیم تا آنرا بیرون بیاوریم لذا بیستوري درخواست و دوالیه چرم کیف را اس
شد اند و شاید هم این باعث میچرا استیکر را آنجا مخفی کرده بودند شاید کرم داشتهشکافته و استیکر آبروریز را خارج کردم،

آبرو شدن ما را دیده و بگویند آها، این کیف زارا است! و خودش یک تبلیغات مجانی توسط بیدر هر خروجی مردم آن کیف
.براي آنها بوده است

چشم مصنوعی شهر سوخته زابل 
اي اگر از موزه مدیکال لندن بازدید کرده باشید یا انشااهللا بروید و بازدید بکنید یک اطاقکی است که چند نفر دارند چشم بیچاره

سال قبل از میالد مسیح دارند چشمی را در ایران باستان جراحی و 3500آورند و زیرنویس صحنه نوشته است که در در میرا 
سال قبل از میالد مسیح است که شامل پروتزي درون چشم یک 3200سازند. چشم شهر سوخته زابل مربوط به یا خارج می

بندي شده و با و سیاه است که با مفتولهاي ظریف طالئی بستهجمجمه شکسته است که جنس آن چیزي شبیه قیر سفت 
هاي دقیق و متقارن در محل حدقه چشم ثابت شده بوده است گیرياندازه

». با تشکر از آقاي دکتر منصور فاتحی و همکاران ایشان«

مٌهر با دسته چرخشی
ها با دیگران فرق داشت. این سکه اسالم یکی از سکههاي هفتم و هشتم پس از در بررسی یک سري سکۀ قدیمی مربوط به دهه

اي قرار دارد که بواقع این یک مهر اي داخل حلقههاي دیگر بود اما با اشعه ایکس معلوم شد که سکهسولفاته شده و مثل سکه
. نمایدباشد و در صورت لزوم صفحه مهر برحلقه آن عمود شده و کاغذ را مٌهر میجمع شده می

چاقوي زنجان خریداري شده از قزوین در داخل کیف ژاپنی  در پکن چین مصادره گردید 
یانگ پرواز کنم پاسبانی در فرودگاه بمن وقتی قصد داشتم از پکن به طرف شمال چین یا شن2001سپتامبر11چند ماه پس از 

گفتم من و چاقو؟، من که چاقو ندارم و جواب داد شود آنرا بداخل هواپیما ببرید گفت در ساك شما چاقوي کوچکی است که نمی
چرا داري، گفت کیف را خالی کن ولی چاقوئی نبود و گفت کیف خالی را بگذار اشعه ایکس و گفت چاقو داري گفتم نه خیر ندارم و 

ود بیایم و آن شام همین اشعه ایکس است میرشتههبدون اینکه عصبانی بشود گفت یک چاقوي کوچکی داري و من گفتم من هم
توانم بگویم حداقل پشت تماشا کنم و اجازه داد بروم پشت دستگاه و چاقو را دیدم و همه چیز یادم افتاد! عجب پاسبان زبلی! می

سانت بود اما یک 5کس آنرا ندیده بود. روزي در قزوین از چاقوئی خوشم آمد که تیغه آن پرواز قبل از این داشتم و هیچ33
ها بود و من هم خوشم آمده بود ولی هرگز استفاده نکرده کشن هم در سر دیگر داشت که مخصوص تریاكچیزي مثل سوز

بودم نه براي تریاك نه براي پوست کندن خیار و دست انداختم و از یک جیبک کوچک ساك دستی که خود آنرا از توکیو خریده 



11دانم ولی حتماً صورت جلسه کرده است که چند ماه پس از شود. نمیبودم خارج و به پاسبان دادم و گفت این مصادره می

سپتامبر چاقوئی را از یک ایرانی مصادره نموده است. 

خواستم!عدد سنجاق درآمد ولی آن نبود که من می5
باشی آن کردم دیدم یک سنجاق قفلی در اپیگاستر است گفتم خانم نباید فلز داشته عشر میروزي داشتم اسکوپی معده اثنی

یکی دیگر تا اینکه با دریافت خواستم، یکی دیگر،یک سنجاق قفلی گرفتم ولی آن نبود که من میسنجاق قفلی را در بیار بده من،

دیدم بنابراین عکس را با همان سنجاق قفلی گرفتم و عدد سنجاق قفلی هنوز سنجاق مورد نظر را در میدان رادیوسکوپی می5

توانست آنرا پیدا کرده زنان چقدر عاشق سنجاق قفلی هستند چون اوون آخریه انگار توي جونش بود و نمیداد که پیرنشان می

. و بمن بدهد

فز و سفالرادیو گرافی سه بعدي سطحی نیمرخ یا برش عرضی یک قطعه ترکیبی شامل 













مردان نمکی ماجراي 
است.شده در معدن نمک چهرآباد در استان زنجان داده شدهکشفخود بخودي مردان نمکی نامی است که به چندین مومیایی 

غرب شهرستان زنجان پیدا حیۀ لو در ناکیلومتري جنوب روستاي حمزهنخستین مومیایی در معدن نمک چهرآباد واقع در یکیکر پ
. پاي چپ یکی از این مردان در موزه ایران باستان تهران قابل بازدید استاست. سر و شده

:1مرد نمکی 

یک جسد تنههاي این منطقه، با نیمهنگام خاکبرداري و استخراج نمک از معدن زیر تپهکاران به، معدن1372در زمستان سال 

اواسطاي از جنس طال در گوش چپ بود. جسد مزبور درگوشوارهحلقهوطالئی این جسد داراي ریش وموي بلند رو شدند.روبه

. ها در این منطقه آغاز شد، کاوش1372اسفند 6دست آمد. از تاریخ متر طول داشت، به45هاي معدن، که حدود یکی از تونل

قطعات طناب چرمی، سنگ اي، قالب سنگ، ها؛ یک ساق پا درون چکمه چرمی، سه قبضه چاقو، شلوارك، شی نقرهدرپی کاوش

.ساب، یک عدد گردو، قطعات سفال و چند تکه پارچه منقوش و قطعات خردشده استخوان نیز پیدا شد

متاسفانه تالش چندانی براي تعطیل نمودن استخراج مکانیکی و لغو بهره 1372در سال 1با وجود کشف استثنائی مرد نمکی 

معدن کاران در حین کار با بولدوزر مجددا با بقایاي اسکلت انسانی مواجه شدند 1383برداري از معدن صورت نگرفت. در پائیز 

که به دلیل کار با بولدوزر تا حد زیادي متالشی شده بود. با جستجوي معدن کاران در میان خاکهاي آشفته عالوه بر جمع آوري 

سط بهره بردار به اداره میراث فرهنگی و گردشگري قسمتهایی از بقایاي انسانی تکه تکه شده، شماري اشیا بدست آمد که تو

.استان منتقل شد

نام گذاري شد نشان داد که این بقایا 2هاي اولیه بر روي بقایاي انسانی، که پس از انتقال به میراث فرهنگی، مرد نمکی بررسی

تونل کشته شده ها و سقفدیوارهسانتی متر بوده که در جریان ریزش180متعلق به مردي میانسال با میانگین قد حدود 

توان به تکه سبد و میخهاي چوبی، طنابهاي گیاهی، است. از جمله اشیایی که همراه این مرد نمکی یافت شد می

.منسوجات و ... اشاره کرد



:2مرد نمکی 

آباد بعد از عدن نمک چهرهاي باستان شناختی در ماي از اشیا موجب از سر گیري پژوهشو مجموعه2کشف اتفاقی مرد نمکی 

سرپرستی امیر الهی و معدن به منظور نجات بخشی آثار و بقایاي باقی مانده ابتدا بهسال گردید بنا براین کاوش در11گذشت

.ادامه یافت1384انجام شد و فصل دوم کاوش نیز در پائیز1383سپس ابوالفضل عالی در دي و بهمن سال 

:3مرد نمکی 

1383به صورت اتفاقی و طی کار باطله برداري بولدوزر توسط معدن کاران در سال 2همچون مرد نمکی 3نمکی بقایاي مرد 

.کشف شد. به دلیل کشف مومیایی توسط بولدوزر، این جسد نیز به صورت متالشی شده، و تکه تکه یافت شد

فردي بود که همچون معدنچیان دیگر بر اثر ریزش شامل: استخوان، لباس و قسمتهایی از بافت نرم3بقایاي مومیایی شماره (

).تونل و سقوط یک سنگ چند تنی روي او کشته شده بود

:4مرد نمکی 

ترین مومیایی مکشوفه از معدن چهر آباد است. علیرغم آسیب دیدگی به هنگام مرگ تقریبا بیشتر ترین و کاملسالم4مرد نمکی 

ها و بافت نرم وي است که بر اثر از دست دادن آب بدن کامال شامل مجموعه استخوانهاي بدن سالم باقی مانده است کهقسمت

خشک شده است. به هنگام کشف جسد در وضعیت دمر قرار داشت. به شکلی که صورت و قسمت جلوي بدن روي خاك قرار 

مشت شده بود . پاي راست به ها از ناحیه آرنج خم شده دست چپ روي زمین و دست راست در حالت تقریباگرفته بود. دست

صورت نیمه باز و پاي دیگر جمع شده در زیر شکم قرار داشت. با وجود شکستگی جمجمه در چند قسمت دلیل مرگ براساس 

تحقیقات انجام یافته توسط دکتر شکوهی با عکسبرداري سی تی اسکن، فشار بر قفسه سینه و پارگی قلب در نتیجه ریزش 

.آوار روي وي بوده استها و ریزش خاك وتونل

سال داشته است. 16براساس تحقیقات انجام گرفته مشخص شد این مومیایی طبیعی، پسر جوانی بوده که به هنگام مرگ حدود 

هایش حلقه هایی از جنس نقره دیده می شود. موهاي سر وي کوتاه و به سانتی متر است. بر گوش175تا 170قد این مومیایی 

ت. به همراه این جوان مومیایی شده اشیاي جالب توجهی نیز کشف گردید. یکی از این اشیا چاقوي فلزي با رنگ خرمایی اس

توان به دو کوزه کوچک دسته استخوانی است که در غالفی چرمی به کمربند پارچه اي او بسته شده است ازاشیاي دیگر می

تکه سفال و ... 11وچک با لعاب ابی، یک پی سوز سالم دود زده، هاي گیاهی، یک مهره کسفالی سالم اشاره کرد. همچنین ظناب

شود. این از ویژگیهاي بسیار مهم این مومیایی طبیعی، لباس کامل است که برتن او دیده می.نیز همراه این جسد یافت شده است

، که بر روي 14ابی به روش کربن هاي سالیلباس از باال پوشی بلند، یک شلوار و کفش چرمی تشکیل شده است.با انجام آزمایش

اوایل ساسانی) براي مرد نمکی –سال (اواخر اشکانی 1700هاي مجموعه صورت گرفت، قدمتی حدود ها و پارچهنمونه استخوان

.تعیین گردید

:5مرد نمکی 

هاي آواري صخره و سنگهاي بدن زیر این مومیایی طبیعی در کاوش فصل دوم در حالی یافت شد که به جز سر بقیه قسمت

اي که منجر به تخریب و هاي قبلی بر اثر حادثهداد که این شخص نیز همچون نمونهشکل جسد نشان می.بزرگ قرار گرفته بود

پوسیده شده و 5بیشتر بافت بدن مرد نمکی 4، کشته و مدفون شده است بر خالف مومیایی نمکی شماره ریزش تونل گردیده

کم .هایی از صورت، سینه و لگن باقی مانده بودهایی کوچک از دو دست، پاها بخشد بافت نرم فقط در قسمتاز بین رفته بو

.است5بودن میزان نمک در این محیط، نفوذ آب از باالي کوه به این بخش از معدن از دالیل اصلی پوسیده شدن زیاد مرد نمکی 

هاي مجموعه صورت گرفت، قدمتی ها و پارچهکه بر روي نمونه استخوان،14هاي سالیابی به روش کربن با انجام آزمایش

آ نشان داد که سن مرد نمکی اناوایل ساسانی) براي مرد نمکی تعیین گردید. آزمایشات دي–سال (اواخر اشکانی 1700حدود 



هاي موي سر، شده بر روي سلولانجامهاي است. با بررسی آزمایشبوده175cmسال و قد وي حدود 37هنگام مرگ حدود 

.تعیین شدB+گروه خونی مرد نمکی

200سال کمتر و 200تواند شود که این میسال پیش را یادآور می1800در ایران و خارج از ایران 14مطالعۀ کربن رادیواکتیو 

و مربوط به دوران امپراطوري ساسانیان سال قبل از اسالم 300سال بیشتر باشد لذا تشخیص داده شد که این فرد مربوط به 

ساله 40اي طال و با مطالعۀ دندان وي معلوم شد که یک سردار یا سرکرده یا مدیر انی نفیس دارد و گوشوارهباشد او چکمهمی

ست که به تر یک خود مومیائی شده در داخل محیط نمکی و خشک معدن بوده اباشد. این یافته یک مومیائی یا به عبارت دقیقمی

ولی فقط به صورت تکه استخوانهاي جدا شده از هم پیدا 3و2علت زلزله در داخل معدن گیرافتاده بوده است. بعدها مردان 

اسکن قرار گرفت و چندین فیلم مستند از تیاعظم مورد مطالعه با رادیولوژي و سیاهللاشدند. مرد نمکی اول در بیمارستان بقیه

شود. مختلف پخش شدند. بقایاي مرد نمکی اول در موزه ایران باستان و قسمت اسالمی نگهداري میهاي آن تهیه و درشبکه

. اندرادیولوژیک آن یک مستند ساختهها هم از چگونگی بررسیژاپنی

:6مرد نمکی 

متر سانتی40ها و شستشوي نمک، پش از حدود براثر بارندگی1386ششمین مرد نمکی با آغاز فصل سوم کاوش در خرداد 
پیدا شد، اما به علت نبود مجوز حفاري و مشکل در نگهداري، این جسد تاکنون 2حفاري در نزدیکی محل کشف مرد نمکی شماره 

.درون نمک باقی مانده است. جمجمه ششمین مرد نمکی مـربوط به دوره ساسانی است افزود

شناسی معدن نمک چهرآباد زنجان، هیاتی از دانشگاه بوخوم و موزه این شهر، دانشگاه هاي باستانکاوشفصل سومدر
اي بین اداره کل میراث نامهها براساس تفاهمکنند. این کاوشسوئیس و اداره کل میراث فرهنگی استان زنجان همکاري می

.آلمان صورت می گیردفرهنگی استان زنجان، دانشگاه بوخوم و موزه معدن بوخوم 



سالمترین مرد نمکی 

تهران آنرا مبادا ولی از ترس اینکه .با تنی کامالً سالم در زنجان پیدا شده است4خبر دادند که مرد نمکی اینجانببه روزي 

دوستانمان در نگهداري و ترمیم آثار . با کمک کنداند که آنرا بررسی مصادره نماید با پروفسوري از دانمارك تماس گرفته

تا پس از بررسی حتماً به زنجان برگردد. یک روز جمعه با سپرده ما ه اي به آنها قول دادیم که مومیائی را بفرهنگی و موزه

اسکن تیجم آورده و مورد رادیوگرافی و سیمومیائی را به مرکز جام» مأمور با کٌلت و مسلسل«تمهیدات محتاطانه و مسلحانه 

نگردد. عارض به مخومومیائی اي براي آن ساخته بودند که تکان نخورد و صدمهمخصوصیقرار دادیم. تابوت 

صحبت از این بود که او یک زن نمکی است چون ریش و سبیل نداشت و مقداري از موهاي سرش نیز به علت ابتال به قارچ کچل 

بود. در بازدیدي که قبل از روز موعود در زنجان از مومیائی داشتم مطمئن بودم که او زن نیست چون معدن جاي زن نبوده شده 

اي از پرسنل و خانوادة آنها داشتیم کنندهانجام رادیوگرافی افراد ویزیتتر از یک خانم بود. روزو عضالت ساعد او بسیار قوي

سال نشان داد و زاویه زیر 5/15که با مومیائی عکس یادگاري گرفتند. رادیوگرافی از قاعدة انگشت شست او سن وي را حدود 

مثل (ریش سبیل نداشته است سالگی مسلما5/15ًنمکی بود. او در درجه بود لذا او یک مرد45تا 30استخوان پوبیس هم حدود 

ماه بعد کاربردي 6که تا دادتراشی برقی بمن کادو سالگی وقتی در دانشگاه پذیرفته شدم پسرعمویم ریش18اینجانب که در 

و در حد یک کارگر معدن نمک، دوز ولی نامرغوباي داشت دستاو چکمه)کم که ریشمان درآمد بدرد خورد.نداشت و کمبرایم 

ها که با لباسی داشت از گونی و پشم بز. دو تا کوزة کوچک داشت که مسلماً براي غذا نبودند چون حجمی نداشتند، در ته ظرف

اسکن بررسی شدند چیزي خشک شده بود که بعداً از عوام شنیدم که هر کس با نمک کار کند انگشتانش خشک شده و تیسی

ها دمبه گوسفندي یا روغنی ریخته ارد لذا مرتباً با یک مادة چرب بایستی آغشته گردد و ممکن است ته این کوزهدترك برمی

سرش کچل بود. وضعی که او به حالت دمرو روي هایش بلند و نامرتب بود،شده بوده است. او یک خنجر ابتدائی داشت. و ناخن

المللی ل فرارنشان میداد. نتیجه تحقیقات مردان نمکی در دو سمپوزیوم بینزمین افتاده بود بسیار دلخراش و او را در حا

هاي رادیولوژیک این مردان را اینجانب اند. بررسیمریکا و انگلستان مورد بررسی بیشتر قرار گرفتهآآلمان، بامشارکت ایران،

خ در آلمان، یک سمپوزیوم در اسلوونیا و در باکو ملی هندوستان، کنگره ملّی ترکیه، افتتاحیه کلینیک لئوپولد مونیدرکنگره



ایران در تبریز، کنگره رادیولوژي در تهران و کنگره نوروساینس در تهران به کنگره آناتومیپایتخت جمهوري آذربایجان،

که مرد یا ام. مردان نمکی بسیار نادر و در انحصار ایران هستند در حالیصورت سخنرانی و پوسترهاي نمایشی ارائه کرده

آید. مردان مردان یخی در هر جا ممکن است باشند مانند مرد یخی کوههاي آلپ که این هم یک خود مومیائی شده بحساب می

صابونی هم زیادند که وقتی هر جسد چاقی در خاك رس حاوي سودسوزآور دفن گردد دور او صابون تشکیل شده و جسد را 

در 6تا 2مردان نمکی سازند. وبی بوده و سالم مانده است وگاهی از آنها زیارتگاه میگویند آدم خنمایند و مردم میحفظ می

شوند. موزه رختشویخانه زنجان نگهداري می

هاي مردان نمکیگوشواره
ازجنس یک ايگوشوارهاي طالئی با رینگ کامل ولی در گوش راست مرد نمکی چهاردر گوش چپ مردنمکی یک گوشواره

و کارگري مرد چهارم بوده فرمانبردارياندکه نشان ازسرکردگی وریاست مرداول ونقره بارینگ ناکامل دیده شدهفلزسفیدیا 

آیا همه دو گوشواره ها،اند و حاال غربیاند که مردانشان گوشواره داشتهرسد از نظر فرهنگی این ایرانیان بودهاست. به نظر می

ها چرا متفاوت چپ و در مرد چهارم گوش راست. جنس گوشوارهچرا در مرد اول گوشاند یا همین یک گوش بوده است، داشته

تر؟ تا بعد که مشاهده کنیم آیا شود گفت که چرا یکی طالست و یکی نقره یا جنس پایینها میبوده است؟ البته در مقایسه چمکه

و اکتشافات آینده هم گوشواره دارند یا نه؟ 6و 5مردان 



4بعدي مرد نمکی اسکن دوبعدي و سهتیگزارش تصاویر رادیوگرافی و سی
مدیر کل محترم میراث فرهنگی زنجان 

4مرد نمکی 

و مقدمات CDن و پوست ، بازسازي هاي ثانویه ، ارادیوگرافی ساده ، سی تی اسکن دو بعدي ، سی تی اسکن سه بعدي استخو

CADو بروش UVپلی مر با تابش «از جمجمهبراي تهیه موالژ – CAM

مقدمه 
از زنجان حمل و در مرکــز تصــویربرداري جــام جــم واقــع در 25/9/1384در شرایط ویژه ودر روز جمعه مورخ 4مردنمکی 

پــذیرش و بــا 1968613111، کد پستی 84ش مهندس ناصري پالك بلیعصر ، باالتر از دستجردي ( ظفر ) نوتهران خیابان 

دستگاههاي زیر مورد بررسی قرار گرفت .

میلی آمپر 100دستگاه رادیولوژي پرتابل بیمارستانی -1

سانتی متر کــه بــه علــت حالــت بــدنی مومیــائی امکــان 70با دهانه گانتري 6800شیما دزو مدل اسپیرالسی تی اسکن-2

.را نداشتیمدسترسی به این گانتري با تسهیالت سه بعدي در شهر زنجان 

و حفظ اطالعات براي تهیه موالژ در آینده نزدیک CDخروجی براي تهیه DICOMتسهیالت -3

همکاران بخش تصویربرداري عبارتند 

و و مشاور افتخاري امور فرهنگی و آرکئولوژي با موزه ایــران باســتانپزشک مرکز: مسئول فنی واز دکتر جالل جالل شکوهی

حفظ و مرمت آثار باستانی، 

فنی، اکبر عامري پزشک مرکز، مؤسس و مسئولدکتر علی

یر مرکز آقاي علی سعیدي کارشناس رادیولوژي و مد

تی اسکن ود فرجاد کارشناس سیمآقاي میر مح

اقاي مهندس رضا صیادي نژاد ، 

اسماعیل حق شنو ، آقاي تاتاري و آقاي مسعود شجاعی کارشناسان رادیولوژي انآقای

رافی ها تهیه شدند.گابتدا سی تی اسکن و سپس رادیو

جدار سینه و نیز شکستگی هاي استخوانهاي دراز به صــورت اولین کشف با سی تی اسکن شکستگی هاي متعددي در جمجمه و 

هانی بر روي او سقوط کرده و باعــث ایــن فشــردگی شــده گناو بطورخط عرضی نشان از این میداد که تخته سنگ با وزن زیاد

ســریع و در انسان سالم و بجز با ضربات مســتقیم واست است چون بطور معمول شکستگی عرضی در استخوانهاي بلند نادر

.اتفاق نمی افتد



رادیوگرافی -الف 
نیمرخ و هاي ممکن را تهیه نمودیم یعنی نمیشد رادیوگرافی کامال روبرو براي اینکه به جسد مومیائی صدمه نخورد ناگزیر پالن

از او تهیه کرد چون قرار دادن کاست بین اندامهاي او ممکن نبود.

در رادیوگرافی هاي جمجمه–1
را فــراهم آورده عصب بینائی سوراخي دیدناهاي فوقانی پالن تصادفی ایده آل برمایل با نمایش محدودي از اندامرادیوگرافی 

. اوربیت ها سالم به نظر میرسند ولی شکستگی هاي متعددي در جمجمه  یا کاسه سر دارند .گوشواره فلزي در گوش راست بود

لحــیم نشــده یعنی با یک نقص در طول حلقه دیده میشود که شبیه نقره بوده است «طال بیان شده است از فلزي جز از جنسکه

و شگســتگی هــا ي احتمــالی در مفصــل گیجگــاهی Mentomشکستگی هاي خط وسط فک تحتانی در ناحیه چانــه یــا »است.

باز بوده و بسته نشده اند لذا او جوان است زیر مشهودند . نکته جالب اینکه خطوط اپی فیزر در انتهاي استخوانها ي بلند هنوز

یا قاعده متاکارپ انگشت شست و بسته نشدن اپــی فیــز بنــد اول انگشــت Proximalبسته نشدن اپی فیز نزدیک یا ،سال22

سال بیان میدارد.16و 15شست و وجود سزاموئید شست سن وي را بین 

جدول سنی مذکر با رفرانس از کتاب اطلس رادیــوگرافی رشــد اســتخوانی مــچ و در رادیوگرافی هاي دیگر دست و در مقایسه با 

دست تالیف ویلیلم والتر گرئولیچ ، س. ایدل پایل ترجمه دکتر شیرین بی رنگ دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشــتی بــا 

و علــت نداشــتن شناخته شدئی سال مناسب این جسد مومیا5/15سن نهایتا1372ًتهران –مقدمه دکتر جالل جالل شکوهی 

یس نشــان داد بس یا زاویه بین آرچ هاي پــوبیبا توجه به زاویه زیر پو"عنی خیلی جوان بوده است . بعدایریش او همین است 

)248صفحه Sobottaکتاب آناتومی (که او یک مرد و مرد نمکی بتمام معنی است لذا به شایعه زن بودن او خاتمه میدهد 

تگی هاي ترقوه دو طرف در تصاویر دیگر سشک.خارجی مانند شن و خاك روي پوست جسد مومیائی دیده میشوندقطعات جسم

بــه جلــو خــم سینه ثابت شده است یعنی سر کــامالًقدامی چانه جسد به جلو متمایل و بر روي قسمت فوقانی .نمایانده شده اند

ســن اســتخوانی را از مــچ دســت چــپ "ت دیده میشــود .اصــوال قطعاتی از پوستین جسد بین جمجمه و دست راسشده است .

سد مچ دست راست قابل دسترسی تر بود و البته همین نتیجه از بررسی مچ دســت چــپ جدر این د ولی اجباراًنمشخص مینمای

نیز بدست آمده است .

شکستگی ناحیه انتهائی زند زبرین دست راست دیده میشود .

.نزدیک استخوان بازوي چپ دیده میشوددر تصویر دیگري شکستگی ناحیه



رادیوگرافی دست ها –2

کندیل انتهاي استخوان بازو در مجــاورت مفصــل آرنــج ، قســمت در رادیوگرافی دست راست شکستگی هاي قسمت میانی بازو،

عرضی اســت. توجــه "نزدیک و دور زند زبرین و انتهاي دور زند زیرین دیده میشوند که شکستگی ناحیه دور زند زبرین کامال

.رددا16–15قاعده متاکارپ اول نشان از سن همین پدیده در یزهاي جوش نخورده نشان از جوانی و فبه اپی 

انتهاي انگشتان به علت مچاله شدن قابل مطالعه نیستند .

رادیوگرافی دست و ساعد چپ در سه دانسیته براي مشخص کردن لباس ، پوست و استخوان تهیه شده است.

بــه عنــوان عکــس حاشــیه تصــویري دیــده رادیوگرافی جمجمــه درراي شکستگی بود که اناحیه نزدیک استخوان  بازوي چپ د

.میشود

رادیوگرافی ریه –3

طرف از ناحیــه وســط و وشکستگی مسلم ترقوه دمیباشد. در حالیکه زانوي چپ روي شکم و پائین ریه خم شده است و مزاحم 

ردیف شکستگی هاي دنده هاي اول تا نهم در کناره چپ بدن بوضوح دیده میشوند .

شکسته اســت .شکســتگی در اســتخوانهاي کتــف دو طــرف محتمــل دنده هفتم در کناره طرفی و نیز متمایل به قدام دردو ناحیه

د.نهست

رادیوگرافی شکم و لگن از طرف راست  –4
م را پوشانده است و یک کوزه در طرف راست شکم در جیب جســد قــرار کاین رادیوگرافی در حالیست که زانوي چپ نیمه چپ ش

دارد .



Iliac"ایلیــاك لبــهکوزه دیگري از جسد جدا شده و بطور مستقل سی تی اسکن شده است . در این تصویر عدم جوش خوردن 

crest" ســال اعــالم شــده 15–16سال است که در نهایت با مچ  دســت 22نشان از این دارد که جسد مربوط به فردي زیر

است .

پائین و کنار قرار داشته و پاي چپ به طرف باال و روي شکم تا شده است شکستگی  دررادیوگرافی از لگن که پاي راست به طرف

انتهاي نزدیک جسم استخوان ران چپ دیده میشود و استابولوم نیز داراي شکستگی هاي متعددي میباشد . شکســتگی هــا روي 

اده بین شاخه هاي پوبیس است که جــنس حه بالهاي ایلیاك و ساکروم مشهودند .جالب ترین نکته در رادیوگرافی لگن همانا زاوی

.اعالم مینمایدجسد را مردانه 

کوکسیکس در انتهاي ساکروم بخوبی دیده شده و سالم است .

میباشد.مربوط به مردانومیتدرجه میباشد که مطابق کتاب آنا60زاویه بین شاخ هاي پوبیس 

درجه است .110این زاویه در خانم ها حدوداً

لبه کناري فوقانی رادیوگرافی دیده میشوند .در کوزه در حاشیه راست فوقانی و خنجر فلزي 

اندام تحتانی –5
ماس شده است حاوي خنجري است کــه مروي سطح قدامی طرف چپ شکم تا خورده و اندام تحتانی چپ که در ران و ساق کامالً

فلز این خنجر هیچ نشانی از فرسودگی و تخلخل ندارد لذا چاقوهاي زنجان از ""در روي فیلم دسته آنرا با مداد قرمز کشیده ام 

همان قدیم مرغوب بوده اند .

عرضی دیده میشود."بروش کامالاستخوان رانشکستگی ناحیه انتهاي نزدیک 

وســط کســتگی و شدرجه ثابت شده است شکستگی عرضی انتهاي نزدیک نازك نــی 90در اندام تحتانی راست که زانو بحالت 

. اپی فیزها یا خطوط رشد باز هستند ."شکستگی عرضی نشان از برق آسا بودن ضربه وارده میباشد"درشت نی مشهودند 

عارضــه اي خــاص مشــاهده نمــی شــود ولــی »1نه به جــالبی مردنمکــی «پوتین جالبی قرار داردنیم در کف پاي راست که در 

حالت جمع شدگی دارند .و وتاه پوتین کنیم انگشتان به علت تنگ شدن چرم 



سی تی اسکن :ب
سی تی اسکن جمجمه و دندانها -1

ه از پس سر به پیشانی و گیر کردن بین دو جسم سخت دیــده میشــوند بشکستگی هاي متعدد جمجمه اي به علت وارد آمدن ضر

بطوریکه قطر قدامی خلفی جمجمه کم شده و صورت فرورفته است .

قطعات مغز .کوچکی از جمجمه جدا شده استکم عمق و در باالي جمجمه در طرف چپ قطعه اي از استخوان به صورت یک پیاله 

بشــکم و صــورت بخــاك در قسمت قدامی کاسه سر به طور متقارن واقع است که نشان میدهد جسد سالیان دراز بحالت خوابیده 

بوده است.

ین و چروك بوده و علت آن درهم شکستگی و فرورفتگی استخوانهاي صورت میباشد. اگر تمام پوست صورت و گونه ها پر از چ

چه هر دو استخوان گوش بهمراه قاعده جمجمه در هم شکسته و فرورفته اند ولی مجاري گوش داخلی سالمند.

حلزون هاي گوش در هر دو طرف از نظر استخوانی سالم میباشند.

کره چشم ها مچاله شده انــد. ســلولهاي اتموئیــدال و فضــاي بینــی ســالمند امــا نــوك عضالت اوربیت بخوبی خشک شده ولی

»Mid-faceشکستگی کامل «استخوانی هرم بینی شکسته و فرو رفته است. 



ساختمان فلزي گوشواره بر روي الله گوش طرف راست بطور قطعی دیده میشود. امتداد قوس زایگوماي دو طرف بین له شدگی 

نسبتاً سالم مانده است. اجسام خارجی، ریگ و شن و ماسه فراوانی روي پوست چسبیده یا بآن فرورفته اند صورت و کاسه سر

که مزاحم بازسازي تصاویر سه بعدي خواهند بود.

فک تحتانی به قدام سینه خم شده است. برعکس رادیوگرافی هاي ساده که دسته هاي فک تحتانی را مشکوك به شکستگی نشان 

سی تی اسکن در مفصل گیجگاهی و شاخه هاي عمودي فک تحتانی و زوایاي آن مســئله اي ندارنــد امــا شکســتگی خــط میداد با 

وسط متمایل براست در ناحیه چانه مورد تائید است که بروز خود این شکستگی از بقیه شکســتگی هــا جلــوگیري کــرده اســت. 

پائین قسمت عمودي فک تحتانی دیده میشود.کانال عصب ماندیبولر بخوبی در سطح داخلی دسته هاي افقی و 

سینوسهاي ماگزیالري یا فکی بخوبی داراي هوا بوده و سالمند.

همراه با تجمع مغز در داخل جمجمه مقداري هوا دیده میشود.

هستند. بینی فک باال بخوبی دیده شده و تمام دندانها را شامل است مگر اولین آسیاي بزرگ در هر دو طرف و باال و پائین، غایب 

به طرف راست منحرف بوده و مجراي اشکی از چشم به بینی بخوبی مشخص است. طناب نخاعی بــه صــورت ورقــه اي نــازك 

خشک شده.

از دندانها انجام گرفته و تصویر جالبی را تولید نموده است.» یا پانورکسOPG«بازسازي پانورامیک 

دندانهاي آسیاي بزرگ باال و پائین، چپ و راســت را کشــیده انــد یــا نداشــته عدد4عدد میباشد اینکه 28جمع دندانهاي ایشان 

».دندانهاي عقل«است معلوم نمیباشد 

سی تی اسکن سه بعدي جمجمه و صورت –2

در سري بازسازي سه بعدي که شامل پوست و استخوان دست و مچ دست راست، شــانه هــا، گــردن، قســمتی از بــازوي چــپ و 

میباشد با توجه به خشکیدگی شدید پوست و اجسام خارجی مزاحم تصویر مخلوط و ناهمواري بدســت آمــده صورت و جمجمه 

است مگر در دست مشت شده طرف راست تصویر عین حالت طبیعی میباشد و به طور زیبائی بازسازي تصویري شده است.

ه و شــبیه پوســت اضــافی دیــده میشــود. پوست صورت به علت فرورفتگی میانه صورت در کناره ها به حالت شــل دیــده شــد

پوستین همراه جسد در طرف راست بین سر و دست راست مشاهده میشود.

پیشانی و کف و مچ دست راست سالم ترین جاهاي جسد هستند. نماي سه بعدي پوســت گویــاتر از نمــاي اســتخوانی بــوده و 

از صــورت و MIPویر شیشــه اي تــرانس پارانــت یــا بهرحال آنهم با وجود اجسام خارجی مورد دخالت قرار گرفته اســت. تصــ

جمجمه نیز بطور محدود تولید شده است.

سی تی اسکن ریه و تصاویر سه بعدي از آن –3



مري داراي هوا میباشد. قله ریه چپ کامالً روي هم خوابیده و کتف چپ در چنــد محــل شکســته اســت. جســم کتــف راســت نیــز 

و ستون مهره ها فشرده شده و باحتمال زیاد سریع ترین مرگ را براي مومیائی پیش آورده شکستگی دارد. قلب بین جناغ سینه

است یعنی فشردگی قلب سریع تر و شدیدتر از فشردگی جمجمه یا ریه به زندگی این جوان پایان داده است. بقایاي قلب که کمی 

و ریه به طرف قدام و ناف ریــه هــا جابجــا و خشــک به طرف راست جابجا شده و حاوي هوا میباشد دیده میشود. مجموعه هر د

شده اند.

نیمه چپ سینه بیشتر فشرده شده است. لباس بر روي سینه راست از چین هاي بیشتري برخوردار است. زانوي چپ بیمار بــر 

روي سر دل وي قرار گرفته و قدام کندیل مدیال انتهاي تحتانی استخوان ران شکسته است.

وي جسد بر روي جناغ سینه و ضربه وارد از پشت باحتمال زیاد باعث پاره شدن قلب او شده است. کشکک به تفسیري فشار زان

زانو در جاي مناسب خود دیده میشود.

بازسازي سه بعدي از سینه در قسمت پوست موفق نبوده و علت آن اجسام خارجی میباشد اما بازســازي اســتخوانی تصــاویر 

وده است.خوبی از دنده ها را تولید نم

در نماي ترانس پارانسی یا نماي جدار شیشه اي قفسه صدري تصاویر زیبائی بدست آمده است.

انتهاي ساق پا، مچ و کف پاي راست. تصاویر عادي و سه بعدي –4

ده در تصاویر عادي یک فضاي گشاد درناحیه اتصال ساق به مچ در سطح خلفی کفش چرمین بین چرم و استخوان پاشنه پا دیــ

میشــود. پوســت پاشــنه پــا روي اســتخوان پاشــنه بخــوبی الیــه بنــدي عــادي را حفــظ کــرده است.مفاصــل بــین اســتخوان 

.ونیز بین قاپ وانتهاي درشت نی حفظ شده اند» تالوس«وقاپ» کالکانئوم«پاشنه



مــزاحم وجــود نــدارد. در تمام کف پا فاصله بین چرم کفش و پوست پا بخوبی قابل تفکیک است چون هیچگونــه جســم خــارجی 

شکستگی در این استخوانها متصور نمیباشد. در تصاویر سه بعدي استخوانی به علت پوك شدگی شــدید در زیــر اســتخوانهاي 

تارسال یا مچ و یا حذف فیزیکی به هر نحــو، ایــن اســتخوانها را از دیــد مخفــی کــرده اســت ولــی انگشــتان و متاتــارس هــا یــا 

.شاهده میشونداستخوانهاي کف پائی براحتی م

بازسازي سه بعدي از کفش چرمین به طرز زیبائی با نمایش پستی بلندي هاي کف و روي پائی و با نمــایش بنــد کفــش همــراه 

چرمی ضخیم تــر و ســفت «است. کف کفش از دو الیه تشکیل شده است که چرم بیرونی ضخیم تر و با دانسیته باالتري میباشد 

کفش به صورت یک لژ نازك یا کاذب معلوم است. این چکمه نسبت به چکمــه مــرد نمکــی اول محل دوخت کفی به روي ».تر است

. نامرغوب است

کوزه –5
در برش عمودي کوزه از دهانه به کف آن: 

کوزه کوچکی را مشاهده می کنیم که کامالً با دست و بدون چرخ دوار ساخته شده و کف و قسمت پائین آن ضخیم تــر از دهانــه 

بوده و هیچ نوع شکاف یا ترکی در آن دیده نمی شود لذا میبایستی در سایه یا آفتاب و بتدریج خشک شده باشد چــون اگــر آن 

در کوره خشک میشد داراي ترك هاي ریز میبود. قطعه اي از لباس و محدودي ریگ و شن و ماسه در اطراف دهانــه کــوزه دیــده 

دهانه آن خیلی هم ساده نمیباشد و در نماي تحتانی فوقانی به صورت دو حلقــه میشوند . لبه کوزه داراي یک برگشت بوده لذا

متحدالمرکز با بدنه دیده میشوند .

در داخل کوزه موادي خشک شده اند که قابل حدس نمیباشند. این مواد داراي ترك هستند لذا ماده اي نرم و نیمه جامد بوده اند و 

اند و بهیچ وجه مایع نبوده است.  در ته یا جدار آن چسبیده و خشک گشته 

نموده است.رسد چربی خشک و جامد شده باشد که مرد نمکی انگشتانش را با آن چرب میبه نظر می



نتایج کلی:

میشود. این زاویه یت مرد نمکی همان مرد نمکی اعالم با توجه به زاویه بین شاخه هاي استابولوم در رادیوگرافی لگن جنس-1

درجه است.110و در خانم ها » عیناً در مرد نمکی«درجه 60در مردان برابر 

نگشت شست سن و اپی فیز قاعده بند اول  ا» و راستدر چپ «با توجه به اپی فیز جوش نخورده اولین استخوان کف دستی -2

»سال5/15«سال اعالم میشود. 15- 16مرد نمکی بین 

ي متعددي در کل بدن وجود دارد که نشان میدهد جسد مومیائی بین دو نیروي سنگین و قوي و بطور ناگهانی شکستگی ها-3

گیر افتاده و جان خود را از دست داده است. 

وجود شکستگی هاي عرضی در استخوانهاي بلند گواه از برق آسا بودن و مستقیم بودن ضربه وارده بوده و علت مرگ آنی وي 

شردگی و پارگی سریع قلب بحساب آورد.را میتوان ف

با توجه به خشکیدگی مغز و ریه و تجمع آن در قدام جمجمه و قفسه سینه آرامش و سکون و قرار جسد را در طی سالیان –4

دراز بایستی به حالت خوابیده به شکم با اندکی شیب بدن به طرف سر دانست.

روي مرد نمکی را از یک زلزله انتظار داشته باشیم که فرصت فرار را به شاید علت سقوط تخته سنگی عظیم و سنگین بر–5

وي نداده است.

به نظر میرسد که او حرفه اش آوردن نمک از معدن بوده و بعضی ها اظهار میدارند چون در معدن نمک دست خشک میشود –6

ند تا دستشان را چرب کنند و یا اینکه از همین مواد شاید در دو کوزه همراه موادي مثل چربی دمبه یا پیه حیوانات قرار میداد

براي تامین روشنائی محدودي استفاده میشده است که البته اظهار نظر باستانشناسی دقیق تر از این احتماالت خواهد بود.



ر نمونه مرد نمکی مسئله دیگر قابل بررسی داشتن گوشواره است که گویا قبل از اسالم در این دیار متداول بوده است که د–7

»در گوش راست« اول از جنس طال درگوش چپ و در مرد نمکی چهارم نقره یا فلز سفید دیگري است.

بدون مو و یا با موهاي کوتاهی میباشد که به 4داراي موهاي طالئی پر پشتی میباشد مرد نمکی 1با وجودیکه مرد نمکی –8

ش را به طرز ناهمواري کوتاه کرده باشد و یا اینکه از بیماري کچلی رنج میبرده صورت لکه لکه وجود دارد لذا یا بایستی موهای

و شاید بشود هاگ قارچی را در موهاي سر او جستجو کرد.

چرا این نمونه ریش و سبیل ندارد ؟ براي این است که کم سن و سال بوده است و بعضی پسرها در این سنین همین طور -9

هستند.
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آرکئولوژیست–، پژوهشکده مرمت و حفظ آثار باستانی PHDدوست، دکتر وطن

دانشنامه فارسی دانشگاه تهران ، آناتومیست،PHDدکتر شهیار پاشائی 

، مرکز تحقیقات اورتوپدي جمهوري آذربایجان، باکوPHD,MDدکتر حسین هرسیچی، اورتوپد، 

PHD ،CADدرویشدکتر علیرضا  – CAM ،شرکت بدرسیستم

شیمیMS–منیژه هادیان، پژوهشکده مرمت و حفظ آثارباستانی 
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با رادیولوژي و تصویربرداري 6تا 1تحقیق آناتومی مردان نمکی 

هاي همراه آنها :تعیین سن، جنس و علت مرگ و پاتولوژيمنظور: 

نمکی - 3صابونی   -2یخی - 1هاي خودبخودي سه نوع هستند ها یا مومیائیاتومومی

مردان یخی که تا بحال دو نمونه از آن به صورت یخ زده بدست آمده است، نمونه اول از کوههاي آلپ بوده است و نگهداري - 1

باشد. بعدي آنها مشکل می

گیرند با چربی زیر پوست خود صابون مردان صابونی افراد چاقی هستند که وقتی داخل گل رس یا خاك رسی قرار می- 2

».امریکا و اطراف اراك و کاشان« ن خرابی باقی می مانند درست کرده و بدو

اند و در هیچ جاي دیگر دنیا بدست آمده» جاده زنجان به بیجار«مردان نمکی منحصراً در معدن سنگ نمک چهرآباد زنجان - 3

نظیرندارند.  
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