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 مراتبي سلسله بندي طبقه تصاوير حرارتي و خشك و تر با استفاده از مزاج سنجش

 

 *بدرضا نفيسيوحي، الفروشنك قدس

 
 ايران تهران، ران،يا يدانشگاه علوم پزشك ،يرانيطب ا ةو مكمل، دانشكد يطب اسالم-يپزشك خيمطالعات تار ةسسؤمالف
 هاي علمي و صنعتي ايران، تهران، ايران گروه مهندسي پزشكي، پژوهشكدة برق و فناوري اطالعات، سازمان پژوهشب

 چكيده
سنجي  فرد يكي از مراحل اولية تشخيص بيماري و صحت افراد در طب سنتي ايران است. اما اين مزاج هر پاية مزاج از انحراف انتعيين ميز سابقه و هدف:

حالت ذهني  وابستگي زيادي به بيمار و پزشك دارد. هدف از اين تحقيق، يافتن روش و ابزاري پايا و روا بود كه تا حد امكان بتواند سنجش مزاج را از
 تيو) به حالت عيني (آبژكتيو) تبديل كند.(سوبژك

شد. در اين تحقيق  انجام) تهران ايران،( ايران پزشكي علوم دانشگاه به وابسته بهشت، سنتي طب سالمتكدة در 1398 سال زمستان در مطالعه اين ها: مواد و روش
زمان از محل  سنجي شدند و هم ا فرم استانداردشدة مجاهدي، مزاجداوطلب از پرسنل پس از اخذ رضايت كتبي زير نظر يك پزشك متخصص طب ايراني ب 34

 تصاوير حرارتي گرفته و مقدار دماي موضع ثبت شد.  ULIRVISIONشركت  T2لمس نبض، پشت دست و كل صورت با استفاده از دوربين حرارتي مدل 
د نظر در تصاوير حرارتي ذكر شده، يك الگوريتم مبتني بر الگوريتم ژنتيك و با استخراج دوازده ويژگي مرتبط با نحوة توزيع حرارت در ناحية مورها:  يافته
 يتحساس ودرصد  6/85 صحت و دارند بندي طبقه در را تأثير بيشترين ها ويژگي اين از ويژگي هفت كه شد طراحي شد و مشاهده Adaboostكنندة  بندي طبقه

 آمد. دست به درصد 7/91 ويژگيدرصد و  7/66
عنوان ابزاري پايا براي ارزيابي مزاج  تواند به داري با فرم استانداردشده دارد و مي تصويربرداري حرارتي تطابق معنيدر اين مقاله نشان داده شد كه  ي:گير نتيجه

 خشك/ تر مورد استفاده قرار گيرد.
 حرارتي، مزاج، تصويربرداري ايرانيطب  ها: كليدواژه

 

 

 مقدمه:
از كنش است كه  يكيفيتمفهوم  هدر طب سنتي ايران بمزاج 

(گرمي/ سردي و خشكي/ تري) كه  كيفيات متضادبين  متقابل
شود  دهندة هر شيء موجود هست، حاصل مي تشكيلعناصر در 

قالب اين  در انسان جسمي و روحي خصوصيات از بسياري و
). با اين حال ارزيابي مزاج عموماً 1شود ( مي ارزيابي ها كيفيت

شود و هدف از اين تحقيق  اي كيفي انجام ميبر اساس معياره
دستيابي به روشي مستقل از كاربر و تكرارپذير براي ارزيابي 

 مزاج است.
در مكتب طب سنتي ايران، مزاج، مفهومي كليدي در 

طور  تعريف سالمت و بيماري انسان است. در اين ديدگاه همان
كه اثر انگشت هيچ دو فردي يكسان نيست، مزاج و تركيب 

 هاي تفاوت امروزهنيست. هيچ دو انساني با يكديگر يكسان 
 روحي مورد توجه و جسمي هاي گوناگون افراد از جنبه فردي

 باعث و گرفته قرار پزشكي علوم هاي رشته پژوهشگران
در پزشكي مدرن همچون  جديدي  هاي گيري شاخه شكل

 رغم اينكه نگرش ). علي2شده است ( "پزشكي شخصي"
است، با اين حال  جديد رويكردي مدرن، شكيپز در ذكرشده

هاي  مكتب درمان و تشخيص هاي شيوه در مهم از اصول يكي
 از هاي كهن بوده است. بسياري تمدن از بسياري پزشكي
 هاي شخصي تفاوت به خاصي توجه نگر كل پزشكي مكاتب

 بيشتر و اند داشته بيماري و سالمت حوزة در يكديگر با افراد
 همين طبق را خود درماني و تجويز سالمتي دستورهاي حفظ

، 1اند ( تنظيم كرده افراد مزاج اساس شخصي و بر هاي تفاوت
3.(  

 99تير  :افتيدر خيتار
 99شهريور  تاريخ پذيرش:
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ها، تغييرات خاصي در  در بسياري از بيمارياز سوي ديگر 
تعيين ميزان و شناخت مزاج بيمار و  دهد مزاج فرد رخ مي

ي انحراف او از مزاج معتدل و يا مزاج مناسب وي، كمك شايان
كند. حتي  به تشخيص و درمان بيماري در طب سنتي ايران مي

بندي بيماران بر اساس نوع بيماري و در  رود با تقسيم گمان مي
له أنظر گرفتن مزاج فرد و مزاج بيماري و همراه كردن اين مس

و يي دارو ابيني ميزان كار توان در پيشب ،با مزاج خاص داروها
 ). 3كرد (ري را كسب عوارض جانبي، موفقيت بيشت كاهش

اند كه تعيين دقيق مزاج  هاي متعددي نشان داده پژوهش
هاي مديريتي  ها در فعاليت بيني جايگاه آن تواند در پيش افراد مي

) مؤثر باشد. 5) يا گرايش به نوع خاصي از معماري (4(
 نشان دادند كه ميزان 1393عنوان مثال يزدانفر و همكاران در  به

 اساس بر معماري در مؤثر هاي شاخصه به افراد گرايش

به مزاجي باالتر  مزاجشان متفاوت است و افراد با درجة گرم
 گرايش شاد هاي رنگ و رطوبت طبيعت، نور، هاي خصهشا

 به بيشتر گرايش سبب مزاجي رطوبت افزايش دارند و بيشتري

حتي ارتباط معناداري بين مزاج ). 6شود ( دلباز مي فضاهاي
ها در بين دانشجويان مشاهده  آمادگي جسماني آنافراد و سطح 
ضمن ، 1393تحقيق محمودي و همكاران در ). 7شده است (

اي  هاي پايه مزاج بر مهارت ةكنند ثيرگذار و تعيينأنقش تيد تأي
نشان پذيري هم در پسران و هم در دختران،  و اصلي استخدام

ج آنان، هاي افراد از طريق آگاهي از مزا شناخت ويژگيداد كه 
مد تقسيم كار اجتماعي، تعاون و همكاري آكار ةكنند تسهيل

اجتماعي در  ةانساني و سرماي ةاست كه در مديريت سرماي
شايد ). 8( گشا خواهد بود جوامع سازماني كنوني بسيار راه

هاي باليني در پزشكي  دليل گستردگي كاربرد و تكيه بر يافته به
هاي اخير  ني در سالنگر است كه سازمان بهداشت جها كل

هاي خود قرار  نگر را در اولويت توجه به مكاتب پزشكي كل
 ).9داده است (

 از خصوصيات بسياري از متشكل كيفيتي فرد هر مزاج
و در طب ايراني ده شاخصه شامل:  اوست روحي و جسمي

دماي ملمس (دماي بدن در هنگام لمس)، چگونگي ساختار و 
رنگ پوست بدن، بزرگي و يا  بندي بدن، وضعيت مو و اسكلت

كوچكي اعضا، كيفيت مواد دفعي از بدن، وضعيت خواب و 

بيداري و نحوة تأثيرپذيري از كيفيات چهارگانه، حاالت روحي 
» اجناس عشره«و چگونگي افعال صادره از بدن تحت عنوان 

). براي اين 10شوند ( براي تعيين مزاج يك بيمار ارزيابي مي
هاي متفاوتي طراحي  نامه مختلف، پرسشمنظور توسط محققان 

ها مورد بررسي قرار گرفته  و تدوين شده و پايايي و روايي آن
اي  نامه پرسش 1393عنوان مثال احمدي و همكاران در  است. به

از را براي سنجش مزاج جبلي طراحي كردند و نشان دادند كه 
ت تواند در تحقيقا روايي و پايايي مطلوب برخوردار است و مي

نامة  ). فرم پرسش11شود (شناسي طب سنتي استفاده  مزاج
سنجي كه درجة گرمي/سردي و تري/خشكي توسط آن  مزاج
 هنوز اما ،)12( محاسبه است، توسط ناصري ارائه شده قابل

مراحل استانداردسازي را طي نكرده است. مجاهدي و 
اي با ده سؤال تدوين  نامه پرسش 2014همكاران نيز در سال 

) و 13طور دقيق بررسي شد ( ند كه پايايي و روايي آن بهكرد
نامة استاندارد  عنوان پرسش بعداً محققان ديگر از آن به

ضمن تأكيد  2019نژاد و همكاران در  برداري كردند. سلمان بهره
منظور افزايش دقت نتايج، تعداد  نامه، به بر اعتبار اين پرسش

 ).14سؤاالت آن را گسترش دادند (
ها  نامه هاي مورد استفاده در اين پرسش دي از شاخصهتعدا

بسيار وابسته به درجة خبرگي پزشك و نيز دقت بيمار است كه 
گذارد و پزشك را  بر دقت و تكرارپذيري ارزيابي مزاج اثر مي

). در نتيجه استفاده از 15كند ( مي خطا دچار درمان ارائة در
ارجي قرار بگيرند هاي خ ابزارهايي كه كمتر تحت تأثير شاخصه

رسد. در طب سنتي چيني، اهميت استفاده از  نظر مي ضروري به
منظور استقالل نتايج تشخيصي از مهارت  هاي دقيق به دستگاه

خوبي مورد پذيرش  پزشك و افزايش تكرارپذيري نتايج، به
هايي هم در اين رابطه طراحي و  قرار گرفته است و دستگاه

هايي  تأكيد شده كه چنين دستگاهاند و  ارزيابي باليني شده
توانند در درك تئوري طب سنتي چيني و توسعة آن مؤثر  مي

 ). 18-16واقع شوند (
از جمله عوامل تعيين مزاج، كيفيت ملمس (از نظر مقدار 
حرارت و رطوبت) است كه تحت تأثير فاكتورهاي محيطي 
 (شرايط محيط يا ميزان استرس بيمار در حين معاينه و ...) و

 گيرد. معاينه قرار ميدست پزشك حين  نيز دما و رطوبت
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برداري قرار  توان در اين حوزه مورد بهره ابزاري كه بالقوه مي
هاي حرارتي هستند كه موضوع تحقيق حاضر،  داد، دوربين

 هاست. حاصل از اين دوربينبررسي اثربخشي تصاوير 
 در تصويربرداري حرارتي نحوة توزيع حرارت و مقدار دما

آيد. اين روش در هر جايي كه با  دست مي در سطح اجسام به
استفاده از اختالف دما بتوان به تشخيص يا آناليز يك شرايط يا 

عنوان مثال در صنايع  محصول پرداخت، قابل استفاده است. به
غذايي و كشاورزي براي ارزيابي تنش آبي در گياهان و 

صويربرداري طور گسترده از ت تشخيص بيماري در آنها به
). از داليل اصلي عالقة محققان 19حرارتي استفاده شده است (

دليل عدم  به تصويربرداري حرارتي، ايمن بودن اين روش به
زا و  هاي يونيزان و يا تزريق مواد كنتراست استفاده از تابش

همچنين غيرتماسي بودن (عدم نياز به فشار و لمس بدن) بوده 
پزشكي در مقايسه با ساير -تكه از منظر كاربردهاي زيس

 هاي تصويربرداري بسيار مهم و ارزشمند است.  مداليته
هر ناحية آناتوميكي يك الگوي حرارتي مجزا دارد كه 
حاصل از تفاوت در سيستم گردش خون و توزيع گرما در 

هاست و از همين خصوصيت در تشخيص تومورهاي  بافت
مورها منجر به پستان استفاده شده است؛ چرا كه فعاليت تو

شود و اين  هاي خوني بيشتر پيرامون تومور مي ساخت رگ
هاي خوني، جريان خون و در نتيجه دما را در آن ناحيه  رگ

خاطر در  ). يكي ديگر از نواحي بدن كه به20دهند ( افزايش مي
ها  دسترس بودن بسيار مورد استفاده قرار گرفته است، دست

العات مفيدي در جهت هستند و تصويربرداري حرارتي اط
). 21هاي مرتبط با دست فراهم كرده است ( تشخيص بيماري

همچنين تصاوير حرارتي براي پايش شرايط بيماري و ميزان 
اي استفاده شده است.  طور گسترده پيشرفت درمان به

Korambayil  از اين تصاوير براي پايش  2019و همكاران در
). همچنين 22ند (ا ها استفاده كرده فرآيند بهبود زخم

Indriðadóttir  نشان داد كه تصويربرداري  2019در سال
سازي فرآيندهاي فيزيولوژيكي مثل پاسخ  حرارتي براي كمي

هاي حرارتي، ابزاري معتبر بوده و در چنين  پوست به شوك
 ).23كار رود ( تواند به هائي مي ارزيابي

برداري هدف از اين تحقيق، بررسي امكان استفاده از تصوير
حرارتي در سنجش مزاج خشك/تر افراد و تطابق آن با 

شده در حوزة طب سنتي ايراني است. براي  هاي پذيرفته روش
هاي مورد نظر  شده از قسمت اين منظور تصاوير حرارتي گرفته

مورد بررسي قرار گرفت و پارامترهايي از آن استخراج شد. 
اي مختلف ه سپس با استفاده از الگوريتم ژنتيك، توالي

ها مورد  شده از رفتار ژن  ها بر اساس قوانين استخراج ويژگي
بررسي قرار گرفت و بر اساس يك تابع معيار بهترين توالي 

بندي افراد بر  ها براي كاربرد مورد نظر (در اينجا طبقه ويژگي
 اساس مزاج خشك و تر) پيشنهاد شد. 

ت كه الزم به ذكر است اين كار، ما را قادر خواهد ساخ
نظر  بهها در دست داشته باشيم.  معياري كمي براي اين ارزيابي

تواند موجب باال رفتن سرعت ب يحرارت يربرداريتصورسد،  مي
زمان  درجويي  و صرفه يصيتشخ يخطاو اطمينان، پرهيز از 

بنابراين سؤال تحقيق اين است كه آيا با  پزشكان شود. تيزيو
تفكيك افراد بر اساس مزاج  استفاده از تصاوير حرارتي امكان

 خشك/تر وجود دارد؟ 
 ها: مواد و روش

 شوندگان ) آزمون1
پس از تأييد كميتة اخالق گروه مهندسي  مطالعه اين

 زمستان هاي علمي و صنعتي ايران در پزشكي سازمان پژوهش
 دانشگاه به وابسته بهشت سنتي طب سالمتكدة در 1398 سال
شد. براي اين تحقيق  انجام) انتهر ايران،( ايران پزشكي علوم

كه از نوع پايلوت و مقطعي است، براي حصول سطح اطمينان 
نمونه مورد نياز بود كه با وقوع اپيدمي  90درصد حدود  90

(معادل سطح  داوطلب 34در ايران، در نهايت  19-كوويد
 اطالعات كه سالمتكده پرسنل درصد) از 83اطمينان حدود 

 رضايت اخذ از پس است آمده 3 ولجد در ها آن دموگرافيك
معيار ورود داوطلبان به آزمون، عدم  .شدند مطالعه وارد كتبي

 صورت نامه بود و در وجود سابقة بيماري و امضاي رضايت
 كيفيت وجود عدم يا و كار ادامة از داوطلب رضايت عدم

 خارج مطالعه از فرد آن اطالعات حرارتي، تصاوير در مناسب
 MMQنامة پرسش مطالعه، اين در مزاج سنجش شد. ابزار
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(Mojahedi Mizaj Questionnaire) )14 (سال در كه 
 و بود) شده پايا و (كه روا همكاران و مجاهدي توسط 2014

 مراحل هنوز (كه) 13( ناصري سنجي مزاج نامة پرسش
 درجة سنجش به قادر اما نكرده طي را استانداردسازي

 از را آن ويژگي، ناي و است خشكي/تري و سردي/گرمي
 نظر زير سنجي مزاج. بود )،كند مي متمايز مجاهدي نامة پرسش

 رطوبت و دما كيفيت و انجام ايراني طب متخصص پزشك يك
 از نيز زمان هم طور به. شد ثبت و سنجيده نيز وي توسطملمس

 ملمس،: شد ثبت زير نواحي از ترموگرافيك تصوير سه فرد هر
  .صورت و دست پشت
 ويربرداري حرارتي) تص2

توان تصور كرد كه مقدار ميانگين دما و تغييرات آن در  مي
هر موضع، نتيجة دماي توليدشدة حاصل از جريان خون و 
سوخت و ساز بدن در آن ناحيه است. همچنين توزيع دما در 

تواند به خصوصيات بافت آن ناحيه بستگي  سطح يك ناحيه مي
 hيم منبع حرارت در عمق كن ، فرض مي1داشته باشد. در شكل 

 از سطح پوست قرار دارد. 
 

 

 

 

 )25شده در مختصات قطبي ( مدل ارائه .1شكل

براي دماي  1در سطح بافت، رابطة  Xبا انتخاب يك نقطه  
ارائه شده  Tدست آمده از تصاوير حرارتي يعني  سطحي به

 ):24است (
 
 
 

K افت)، ضريب انتشار حرارت (وابسته به نوع بq  شدت وh 
شود كه نوع  عمق منبع گرماست. از اين معادله مشاهده مي

رساني به  ) و نيز ميزان خونh)، ضخامت آن (kبافت (ضريب 
) كه خود حاصل فعاليت و سوخت ساز سلولي در آن qناحيه (

ناحيه است، در تصوير حرارتي از سطح پوست تأثيرگذار 
ارتي كه قبالً مورد هستند. ديگر عوامل مؤثر بر تصوير حر

اند از: جنس، سن، آنتروپومتري،  اند عبارت مطالعه قرار گرفته

هاي فيزيكي، عوامل محيطي  ضريب تشعشع پوستي، فعاليت
(دما، رطوبت و فشار اتمسفري محيط و منابع تشعشع) و 

). 25هاي دوربين و پروتكل اخذ داده) ( وامل فني (ويژگيع
ابي با استفاده از تصويربرداري منظور پايايي و روايي ارزي به

حرارتي، بايد اين عوامل اثرگذار را شناسايي و كنترل كرد. 
حرارتي  همچنين بعضي از الزامات يك تصويربرداري

و همكاران پيشنهاد شده  Cardanoاطمينان در تحقيق  قابل
 ) كه در تحقيق حاضر نيز رعايت شد. 26است (

ر يك اتاق ثابت با همواره د در اين تحقيق تصويربرداري
 23±1تثبيت شرايط محيطي دما و رطوبت انجام شد (دماي 

گونه  درصد). هيچ 25گراد و رطوبت نسبي حدود  درجة سانتي
شونده وجود  منبع حرارتي و تشعشعي در نزديكي آزمون

)1( 
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ها خواسته شد كه قبل از  نداشت. از همة آزمودني
ن بشويند تصويربرداري دست و صورت خود را با آب و صابو

(مثل اضافي   ةوجود هر اليخوبي خشك كنند چرا كه  و به
همچنين هر تواند ضريب تابش سطح را تغيير دهد.  ميچربي) 

هاي پشمي و ...) و  گونه پوشش اضافي (كاپشن، كاله، لباس
 زيورآالت (انگشتر و النگو) از آزمودني جدا شد. 

 سپس از شخص خواسته شد كه بر روي صندلي بنشيند.
دست فرد روي يك صفحة سفيد تثبيت شد. دوربين 
تصويربرداري تا حد ممكن در نزديكي موضع تصويربرداري 

متري) و پس از پنج دقيقه  سانتي 50تا 40قرار گرفت (فاصله 
(براي ايجاد تعادل حرارتي) تصويربرداري انجام شد. مركز 
تصويربرداري براي ملمس، دو انگشت باالتر از مچ دست در 

گرفته شد. مركز تصوير براي پشت دست، در راستاي  نظر

محل تالقي استخوان انگشت شست و اشاره قرار گرفت. 
رساني و حرارت در صورت، با استفاده از تصوير  توزيع خون

كامل صورت از چانه تا پيشاني با در نظر گرفتن مركز تصوير 
 در حدود نوك بيني فرد، بررسي شد. 

دوربين مدل  تحقيقدر اين مورد استفاده  حرارتيدوربين 
T2  شركتULIRVISION  14تا  5/7بود كه طيفي برابر 

كند. جزئيات بيشتري از مشخصات  ميرا دريافت ميكرومتر 
 آمده است. 1دوربين در جدول 

 ) آناليز تصاوير3
 MATLABافزار الگوريتم آناليز در اين تحقيق در محيط نرم

(MathWorks, R2017b) هاي  سازي شد. نمودار فعاليت هپياد
 شود. مشاهده مي 2انجام شده در شكل 

 مشخصات دوربين حرارتي .1جدول
IR resolution 80×60 

Pixel pitch 17μm 

Spectral range 7.5 14μm 

NETD/Sensitivity <50mK 

FOV 50°× 37.5° 

Display 480×320 

Focus mode Fixed 

Temperature range -20 +150  

Measurement accuracy ±2 /±2% 

Emission correction 0.95 for skin 

 

 

 نمودار انجام تحقيق .2شكل 
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ابتدا تصاوير از مواضع مورد نظر توسط دوربين حرارتي 
طور طبيعي در هر تصوير  ثبت و به رايانه منتقل شدند. به

هاي زايدي كه مورد نظر نيستند وجود  شده قسمت ثبت
 Regionاست كه ابتدا ناحية مورد نظر (رند. بنابراين الزم دا

Of Interest =ROI شناسايي شود تا نتايج (
). ابتدا كاربر، محدودة 27تري حاصل آيد ( اطمينان قابل

 عنوان مثال پشت دست) را مركزي ناحية مورد نظر (به
 اساس بر خودكار الگوريتم سپس و كند مي مشخص

 را تصوير مرزهاي ،)Active Contours( فعال كانتورهاي
 حرارتي نظر از كه هايي قسمت كه كند مي شناسايي نحوي به

). اين كار 28شود ( شامل را باشند داشته يكديگر با شباهت
شود كه نتيجة مرزبندي ناحيه، از دقت و تخصص  باعث مي

 كاربر مستقل شود. 
 از اين ناحيه از تصاوير، اطالعات متعددي از نظر مقدار

دما، محدودة تغييرات دما و توزيع دما در هر ناحيه را 
دست آورد كه تحت عنوان استخراج ويژگي  توان به مي

)Feature Extraction آمده است.  2) در شكل 
 

 

در نهايت از اين نواحي دو مجموعه ويژگي استخراج 
 شد:

هاي مرتبط با مقدار دما و تغييرات مقدار آن در  ويژگي
ويژگي دمايي) [در حال حاضر نتايج  13ر (نواحي مورد نظ

هاي گرم و سرد با استفاده  تحقيق در رابطه با تفكيك مزاج
-در فرآيند داوري در يك مجلة علمي از تصاوير حرارتي

 ارائه شده است.  پژوهشي ديگر است]
هاي مرتبط با توزيع دما در سطح نواحي  ويژگي

، اشاره شد 2-2طور كه در بخش  موردنظر. همان
خصوصيات بافتي در تصوير حرارتي تأثيرگذار هستند و اين 

دهد كه توزيع  موضوع، اساس فرض دوم را تشكيل مي
فضايي حرارت به خصوصيات بافت بستگي دارد و 

تواند به مفهوم خشكي و تري  هاي حاصل از آن مي ويژگي
 رخداد ماتريس منظور اين مزاج افراد مرتبط باشد. براي

 GLCM = Gray-Level Co-occurrence( متقابل

Matrix (حرارتي تصوير مختلف نقاط )زاوية چهار براي 
 دست به) 2( رابطة از استفاده با) درجه 135 و 90 ،45 صفر،

 :آيد مي
 

                    )2(  

شدت روشنايي تصوير حرارتي در  I(x,y)در اين رابطه، 
مقدار ماتريس رخداد متقابل  Cكند.  را بيان مي yو  xنقاط 

پيكسل  m�nاست. ابعاد تصوير  در مختصات 
است. ماتريس رخداد متقابل چهار بار و هر بار براي نقاط 

 135و  90، 45همسايه در يك راستاي مشخص (صفر، 
شود. اين ماتريس ميزان وابستگي نقاط  درجه) محاسبه مي

اند را با  قرار گرفتهمختلف تصوير كه در فواصل مختلفي 
 ). 3دهد (شكل  يكديگر نشان مي

 
 مفهوم زوايا در ماتريس رخداد متقابل .3شكل 
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هر چه مقادير ماتريس رخداد متقابل، تغييرات كمتري 
داشته باشد، نشان از همگوني توزيع فضايي حرارت دارد و 

اي از ناهمگوني بافتي در  هر چه تغييرات بيشتر باشد، نشانه
در واقع اين ماتريس، شاخصي براي احيه است. آن ن

). فرض تحقيق بر اين است 29وضعيت بافت تصوير است (

كه وجود رطوبت بيشتر در بافت، در يكنواختي توزيع 
 حرارت تأثيرگذار باشد.

دوازده ويژگي در ارتباط با توزيع فضايي حرارت 
شرح داده شده  2استخراج شد كه جزئيات آن در جدول 

 است. 
 احي مورد نظروهاي توزيع فضايي حرارت در ن ويژگي .2 جدول

 توصيف ويژگي 
1 BRISOUE1* توصيفي از كيفيت فضايي تصوير مربوط به پشت دست 
2 Offset1 ** (براي تصوير پشت دست) 
 ميزان كنتراست 3

هاي ماتريس رخداد متقابل براي تصوير پشت دست ويژگي  
 ميزان همبستگي 4
 ژيميزان انر 5
 ميزان يكنواختي 6
7 BRISOUE2* (ملمس) توصيفي از كيفيت فضايي تصوير مربوط به تصوير مچ 
8 Offset2 ** (براي تصوير ملمس) 
 ميزان كنتراست 9

 هاي ماتريس رخداد متقابل براي تصوير مچ (ملمس) ويژگي
 ميزان همبستگي 10
 ميزان انرژي 11
 ميزان يكنواختي 12

* Blind/Referenceless Image Spatial Quality Evaluator 
طور ميانگين  شود، به ) بيشتر مي2در رابطة  �yو  �x(همان  offsetشود هر چه مقدار  مشاهده مي(براي زاوية صفر درجه)  4طور كه در شكل  همان**

كمتر  7/0مقدار عدد همبستگي (در هر چهار زاويه) از مقدار  در اين جدول، آن افستي است كه offsetيابد. منظور از  عدد همبستگي بين نقاط كاهش مي
 شده است.

 

 
 تغييرات عدد همبستگي نسبت به فاصلة نقاط در يكي از تصاوير حرارتي .4شكل
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ها، ضروري بود  بعد از تعيين و استخراج ويژگي
) شوند كه در Feature Selectionهايي انتخاب ( ويژگي

) افراد (بر اساس مزاج Classificationبندي ( طبقه
كنند. اين كار بر اساس نتايج  خشك/تر) مؤثرتر عمل مي

انجام شده است كه  2018تحقيق نفيسي و همكاران در سال 
نشان دادند الگوريتم ژنتيك در تركيب با روش 

تواند مؤثرترين تركيب  مي Adaboostكنندة  بندي طبقه
كه محدودة با توجه به اين )30ها را انتخاب كند ( ويژگي

تغييرات عددي هر ويژگي با ويژگي ديگر متفاوت است، 
بندي، بهتر است از  هاي طبقه براي عملكرد بهينة روش

هاي مختلفي براي  نرماليزاسيون استفاده شود. روش

) 3اند كه در اين تحقيق از رابطة ( نرماليزاسيون معرفي شده
 استفاده شده است.

)3(                                   
مقدار يك ويژگي قبل از  Fكه در اين رابطه، 

 Fμ مقدار ويژگي بعد از نرماليزاسيون، Fn نرماليزاسيون و
 انحراف معيار ويژگي هستند.  Fσ ميانگين هر ويژگي و

 ها: يافته
 در تحقيق، در كننده شركت 34 دموگرافيك اطالعات

ز نظر مزاج و بر است و توزيع افراد ا شده آورده 3 جدول
 درج شده است. 4هاي مختلف، در جدول  اساس روش

 
 

 كنندگان شركت مشخصات .3جدول

 مقدار متغير
11/37±7 سن (سال)  

 مرد 13زن و  21 جنس 
 
 

مشخص است، تعيين مزاج  4طور كه از جدول  همان
نامة مورد استفاده و يا  افراد وابستگي زيادي با نوع پرسش

خصص از كيفيت ملمس دارد. در اين تشخيص پزشك مت
تحقيق بررسي ملمس توسط متخصص طب ايراني و استفاده 

دادن اهميت  منظور نشان نامة ناصري، صرفاً به از پرسش

وجود يك ابزار پايا براي سنجش عيني (ابژكتيو) مزاج بوده 
ها در نتايج اين مقاله نشده است و  اي از آن و هيچ استفاده

نامة استانداردشدة  صرفاً بر اساس پرسشنتايج اين مقاله 
مجاهدي (كه توسط متخصص طب ايراني انجام شده) 

 ارزيابي شده است. 
 

 تعداد افراد بر اساس گروه مزاجي .4جدول

گروه مزاجي از نظر 
 حرارت

تعداد بر 
اساس 
مرجع 

)14( 

تعداد بر 
اساس 
مرجع 

)13( 

تعداد بر 
اساس 
معاينة 
 *ملمس

گروه مزاجي از نظر 
 طوبتر

تعداد بر 
اساس 

 )14مرجع (

تعداد بر 
اساس 
مرجع 

)13( 

تعداد بر 
اساس 
معاينة 
 *ملمس

 7 16 معتدل 15 2 17 معتدل
ارزيابي 
 نشده است

 7 9 خشك 9 26 15 گرم
 20 9 تر 7 6 2 سرد

ها و تأكيد بر نياز به  نامه گر و نوع پرسش دادن وابستگي نتايج به معاينه * در اين پژوهش تعيين مزاج بر اساس معاينة ملمس، فقط براي نشان
 اند. كننده تحت معاينة ملمس قرار نگرفته يك ابزار تكرارپذير بوده است؛ بنابراين لزوماً همة افراد شركت
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هاي توزيع  در اين مقاله به بررسي مجموعة ويژگي
) 2هاي جدول  فضايي حرارت در ناحية مورد نظر (ويژگي

داريم كه به تشخيص مزاج خشك و  پردازيم كه انتظار مي
ها از تصاوير حرارتي ملمس  تر افراد كمك كند. اين ويژگي

 كنندگان محاسبه شد. و پشت دست براي هر يك از شركت

 يك الگوريتم مورد استفاده در اين تحقيق، بر اساس
 سري يك روي الگوريتم، ")Training( آموزش" مرحلة

 مرجع، روش توسط) Labeling( شده گذاري نشان هاي داده
) 14مجاهدي (نامة استانداردشدة  پرسش .كند مي عمل

، انتخاب و ميزان صحت و "روش مرجع"عنوان  به
آزمون و "هاي  حساسيت و ويژگي الگوريتم روي داده

بررسي شد.  ")Test/validation data setگذاري ( صحه
بردار حاوي دوازده ويژگي مرتبط با  34در اين تحقيق، 

) Thermal Spatial Distributionمكاني حرارت ( توزيع
) در سطح پوست وجود داشتند كه بر اساس 2(جدول 

گذاري شدند. با توجه به كمبود تعداد هر  روش مرجع ليبل

استفاده شد؛ به اين ترتيب كه ابتدا  K-foldگروه، از روش 
قسمت  kصورت تصادفي مرتب شده و به  ها به كل داده

عنوان گروه  ها به ار يكي از اين گروهتفكيك شد و هر ب
عنوان گروه آموزش در نظر  گروه به k-1گذاري و بقية  صحه

عنوان مثال با  مرتبه انجام شد. به kگرفته شدند و اين كار 
ها براي آموزش  درصد آن 80، حدود k=5فرض 

درصد براي آزمون نتايج در نظر  20كننده و حدود  بندي طبقه
حذف اثر انتخاب تصادفي بردارهاي گرفته شدند. براي 

طور كه  بار تكرار شد. همان 10آموزش و آزمون، اين فرآيند 
گفته شد با استفاده از الگوريتم ژنتيك  2در بخش 

صحت،  نتايج 5هاي مؤثرتر انتخاب شد. شكل  ويژگي
sensitivity  وspecificity  فرآيند انتخاب ويژگي و

امه را براي تطابق با تكرار مختلف برن 10بندي در  طبقه
  دهد. ) نشان مي14نامة مجاهدي ( پرسش
 

 
 بار اجراي الگوريتم) 10بندي (براي  فرآيند انتخاب ويژگي و طبقه specificityو  sensitivityصحت،  نتايج .5شكل
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ها  ها كدام براي اينكه مشخص شود كه مؤثرترين ويژگي
 بار 100 براي بندي طبقه و هستند، الگوريتم انتخاب ويژگي

نشان داده شده است. در اين  6شد و نتايج در شكل  تكرار
 2هاي جدول  شكل تعداد دفعات انتخاب هر كدام از ويژگي

با استفاده از تكرار مشخص شده است.  100در كل اين 
 10تا  7، 3، 1هاي شماره  توان ديد كه ويژگي مي 6شكل 

 40) نقش زيادي (بيش از 2(توصيف شده در جدول 
بندي افراد از نظر مزاج خشك/ تر ايفا  درصد) را در طبقه

بيشترين تأثير را  8و  1هاي  كنندو در اين ميان ويژگي مي
مربوط به تصوير توزيع حرارت (و  3و  1هاي  دارند. ويژگي

 10تا  7هاي  نه مقدار مطلق دما) در پشت دست و ويژگي
ل اين مربوط به تصوير توزيع حرارت در ملمس است. در ك

ها توصيفي از نحوة توزيع حرارت در پشت دست يا  ويژگي
از  10و  9، 8، 3هاي  دهند. ويژگي ملمس را نشان مي

طور كه  اند كه همان ماتريس رخداد متقابل استخراج شده
قبالً گفته شد، اين ماتريس وابستگي فضايي نقاط مختلف 

 1ي كند. ويژگ گيري مي تصوير حرارتي را به يكديگر اندازه
هستند كه اين ويژگي،  BRISQUEهمان ويژگي  7و 

معياري بر ارزيابي كيفيت يك تصوير است و ميزان نزديكي 
 دهد.  توزيع نقاط تصوير به توزيع نرمال را نشان مي

 

   
 بار تكرار الگوريتم 100تعداد دفعات انتخاب هر ويژگي در  .6شكل 

 
 گيري: بحث و نتيجه

 از استفاده سنجي كانام هدف با تحقيق اين
 افراد خشك/تر در مزاج سنجش در حرارتي تصويربرداري

 انجام استانداردشده سنجي مزاج نامة پرسش با آن تطابق و
دهد كه با  نشان مي 6و  5هاي  نتايج مندرج در شكل. شد

استفاده از خصوصيات بافتي حاصل از تصويربرداري 
ت است دهندة توزيع حرارت در باف حرارتي كه نشان

 درصد افراد بر اساس مزاج  75توان با صحت حدود  مي

 
توان نتيجه  مي 6بندي كرد. همچنين از شكل خشك/تر طبقه
رغم اينكه توزيع حرارت در هر دو ناحيه مچ  گرفت كه علي

اند،  بندي مؤثر بوده (ملمس) و پشت دست، در اين طبقه
توزيع حرارت در منطقة مچ دست (ملمس) نقش بيشتري 

مربوط به ملمس و  10تا  7هاي شماره  رد (ويژگيدا
مربوط به پشت دست هستند). اين  3و  1هاي  ويژگي

تر است كه متخصصان طب  موضوع از اين جهت جالب
هاي خود  ايراني نيز اغلب محل مچ دست را براي ارزيابي

 كنند. استفاده مي
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 براي حرارتي تصويربرداري روش كنون تا آنجايي كه از
 لذا است نشده گرفته كار به سنتي طب در اجمز سنجش

 تحقيقات با مطالعه اين از حاصل دقيق نتايج مقايسة مكان
 . نداشت وجود مشابه

سعي كردند معادلي براي  1390آهنچي و همكاران در 
مزاج در علم امروزين بيابند و در نهايت به اين نتيجه 

 ارخودك اعصاب سيستم عملكرد توان كيفيت رسيدند كه مي
 نظر در مزاج سنتي مفهومِ براي امروزين بديلي عنوان به را

 ). 31گرفت (
هورموني نيز -ارتباط مزاج با عملكرد سيستم عصبي

) و نشان داده شده 32توسط محققان بررسي شده است (
 عصبي سيستم فعاليت داراي مـزاج گرم است كه افـراد

 عصبي سيستم فعاليت و بيشتر محيطي سمپاتيك
 ).33( هستند سردمزاج افراد به نسبت كمتري پاتيكپاراسم

نشان دادند كه  1395خوشرفتار يزدي و همكاران در 
بيماري استخواني شين اسپلينت با خشكي مزاج ارتباط دارد 
چرا كه اين احتمال وجود دارد كه خشكي مزاج باعث 

 آماري ). بررسي34هاي بدن شود ( كاهش آب و الكتروليت
 كه است داده نشان ها مزاج خصوص در پايه متابوليسم ميزان
 پاية متابوليسم معناداري طور به تر و گرم مزاج داراي افراد

 بدن سطح دماي رود مي انتظار نتيجه در. دارند بيشتري
 ). 35باشند ( داشته هم باالتري

هاي  مطالعات متعددي نشان داده است كه حالت
ي پوست رواني و احساسي در كنترل خودكار دما-روحي

صورت تأثيرگذار هستند كه امكان ثبت آن در تصاوير 
حرارتي از صورت وجود دارد. مروري بر اين مطالعات 

). در واقع پوست 26انجام شده است ( Cardoneتوسط 
ها و اجزاي مختلفي  ترين ارگان بدن از اليه عنوان بزرگ به

عهده دارد كه يكي از  تشكيل شده و وظايف متعددي را به
ها تنظيم آب و حرارت بدن براي برقراري شرايط  آن

هاي خوني  هموستاز است. منبع حرارتي درون پوست رگ
هستند و حرارت از خالل اجزاي پوست به سطح پوست 

توان انتظار داشت كه توزيع حرارت در سطح  رسد. مي مي
پوست تحت تأثير وضعيت و نوع اجزاي درون پوست و در 

هاي خوني)، قرار  بع حرارت (رگمسير انتشار حرارت از من
، مدلي دو 2004و همكاران در سال  Gowrishankarگيرد. 

بعدي را براي انتشار حرارت در پوست ارائه دادند و نشان 
دادند كه انتشار حرارت در پوست به توزيع فضايي 

). در 36رساني در پوست بستگي دارد ( غيريكنواخت خون
خصي بر جريان خون در عنوان شا تحقيقاتي دماي پوست به

  ).38، 37نظر گرفته شده است (

هاي تصويربرداري مورد نظر اين تحقيق محل  مكان
كه  ملمس، پشت دست و كل صورت بوده است. از آنجايي

در هنگام تصويربرداري، غير از نواحي مورد نظر، تصوير 
هاي ديگر هم وجود دارد، ابتدا و براي باال بردن  قسمت

هاي  است كه ناحية مورد نظر را از قسمت صحت نتايج الزم
زايد جدا كرد. در اين تحقيق، جداسازي در دو مرحله انجام 

صورت  شد. در مرحلة اول كاربر محدودة مورد نظر را به
كند و بعد از آن توسط يك الگوريتم  غيردقيق مشخص مي

صورت  اتوماتيك مبتني بر كانتورهاي فعال اين منطقه به
ضمن  2018و همكاران در  Gauciشود.  دقيق تفكيك مي

تأكيد بر اهميت جداسازي ناحية مورد نظر با باالترين دقت 
ترين وابستگي به مهارت كاربر، يك الگوريتم كامالً  و كم

خودكار ارائه دادند و نشان داده شد اين روش با صرف 
دهم زمان يك فرد خبره، امكان جداسازي  زماني معادل يك

). 39كند ( درصد فراهم مي 90ا با دقت نواحي مورد نظر ر
اين كار نياز به وجود يك كاربر خبره براي جداسازي 

رساند و وابستگي نتايج به  نواحي مورد نظر را به حداقل مي
 دهد. دقت كاربر را كاهش مي

هاي استانداردشده سنجش مزاج، يكي از  طبق روش
هاي تعيين مزاج خشك/ تر افراد، با لمس محل  شاخص

مس و ميزان دما، رطوبت يا خشكي موضع مشخص مل
 ). از سوي ديگر حجم تودة زيرپوستي،14، 13شود ( مي

 ملمس و ميزان ترشحات از كيفيت خشونت و لينت
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هايي براي تعيين رطوبت و يبوست مزاج شمرده  شاخص
توان انتظار داشت كه مشخصات  ). بنابراين مي40اند ( شده

ي با مزاج (خشك/تر) توزيع حرارت در تصاوير حرارت
توزيع حرارت متأثر از  ارتباط داشته باشد چون اين

هاي فيزيولوژيكي است. الزم به ذكر است كه در اين  فعاليت
هاي مختلفي از نحوة توزيع حرارت در  تحقيق، ويژگي

مواضع مورد نظر (ملمس و پشت دست) استخراج شد. اين 
و همة اين  هاي مربوط به كل ناحيه بوده ها، ويژگي شاخص
عنوان يك هويت واحد (كه  ها در كنار يكديگر و به ويژگي

بندي چندبعدي مبتني بر  هاي طبقه از خصوصيات روش
بندي افراد بر اساس  هوش مصنوعي است) منجر به طبقه

شود. در واقع تفاوت اين روش با روش  مزاج خشك/ تر مي
كه  گيري دما در نقاط خاصي از مواضع در همين است اندازه

عنوان مثال در ملمس  در اين تحقيق نحوة توزيع حرارت، به
تواند مرتبط با ساختار بافتي آن ناحيه باشد) بررسي   (كه مي

 حرارتي تصويربرداري از استفاده شود. بنابراين مزيت مي
توزيع حرارت در  كه اين است تماسي دماسنجي به نسبت

دما،  قدارم توان دهد و مي هر سطح مقطع بدن را نشان مي
را  مورد نظر موضع كل و نحوة توزيع آن در آن نوسانات

 در دما مقدار تنها تماسي دماسنج. مورد بررسي قرار داد
توان  دهد نمي نشان مي 7شكل  .كند مي تعيين را تماس نقطة

گيري دما تنها در يك نقطه،  انتظار داشت كه با اندازه
دد دما در هاي مختلف قائل شد (به ع تفكيكي بين مزاج

باالي هر تصوير كه مربوط به مركز تصوير است توجه 
 كنيد).

 

   
 ج                                       ب                                           الف    

 معتدل (ج) خشك و و تر، هاي مختلف: (الف) خشك و معتدل، (ب) گرم تصاوير حرارتي از افرادي با مزاج .7شكل
 

براي بررسي نحوة توزيع حرارت، در اين تحقيق از 
هايي كه به بافت تصوير ارتباط دارند استفاده شد كه  ويژگي

رخداد متقابل است كه ها ماتريس  يكي از پركاربردترين آن
از اين ماتريس در تحقيقات مختلفي و براي ارزيابي تصاوير 

هاي  به گروه ها و يا تفكيك افراد پزشكي و تشخيص بيماري
). در نهايت 43-41مختلف بيماري، استفاده شده است (

ها، از تركيب  بندي افراد با استفاده از اين ويژگي براي طبقه
برداري  بهره Adaboostكننده  بندي الگوريتم ژنتيك و طبقه

ها و تصاوير پزشكي در  شد. اين تركيب براي آناليز سيگنال
قرارگرفته است كه  تحقيقات ديگري هم مورد استفاده

ها در  دهندة كارايي آن در شناسايي بهترين ويژگي نشان
  ).46-44، 30بندي سيگنال/تصوير است ( طبقه
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بندي خودكار  هاي طبقه اي كه همواره در روش نكته
شود اين است كه چه تعداد داده براي آموزش و  مطرح مي

ضوع چه تعداد براي آزمون مورد استفاده قرار گيرد. اين مو
و  85، 80ترتيب  نامة مجاهدي با اختصاص به براي پرسش

ها براي آموزش الگوريتم مورد بررسي  درصد از داده 90
عملكرد الگوريتم را در اين  5قرار گرفته است. جدول 

 .دهد حالت نشان مي
 

 
 هاي آموزشي و ارزيابي بندي براي تعداد داده صحت فرآيند طبقه .5جدول 

جموعة آموزشيتعداد م 27 29 31  

 تعداد مجموعة ارزيابي 7 5 3

6/85  
3/33  

7/74  
7/46  

4/79  
6/55  

 صحت ميانگين (%)
 صحت مينيمم

7/66  
7/66  

7/66  
0/50  

7/66  
7/66  

 حساسيت ميانگين (%)
 حساسيت مينيمم

7/91  
3/83  

8/77  
7/66  

2/87  
6/80  

 ويژگي ميانگين (%)
 ويژگي مينيمم

 
ها  داد بيشتري از دادهبا اختصاص تع 5بر اساس جدول 

يابد  طور ميانگين افزايش مي براي آموزش، مقدار صحت به
توان گفت كه  شود و مي اما انحراف معيار آن نيز زياد مي

اساس گيري پايا و روا بر  براي ايجاد يك سيستم تصميم
شده در اين تحقيق، نياز است كه در آينده  الگوريتم ارائه

تري از  بيشتر بوده و طيف وسيع شوندگان بسيار تعداد آزمون
افراد (از نظر سن و ديگر شرايط فيزيكي) مورد ارزيابي قرار 

 در تمركز بيشترين كه است توضيح به الزم گيرند. همچنين
 دست پشت و ملمس از آمده دست به تصاوير بر تحقيق اين
در  صورت تصوير و عدم كيفيت الزم از فني داليل به و بود

با اين حال تحقيقات مختلفي روي  .نشد دهاين تحقيق استفا
دهد كه  تصاوير حرارتي صورت انجام شده است و نشان مي

هاي فيزيولوژيكي  اين موضع، محل مناسبي براي ارزيابي
 ). 26است (
طور خالصه در اين تحقيق، وابستگي نتيجة  به
نامة مورد استفاده و نحوة سنجش  سنجي به پرسش مزاج

) كه تفاوت نتايج 4شد (جدول  متخصص باليني بررسي

ارزيابي، تأييدي بر ضرورت يافتن ابزاري تكرارپذير براي 
پايا كردن سنجش باليني مزاج بود. بررسي محققان نشان 

رغم استقبال ازمطالعه روي مفهوم مزاج،  دهد كه علي مي
شود  هاي استاندارد و پايا احساس مي جاي خالي روش

)47.( 

 براي تواند مي حرارتي ويربرداريتص داد، ما نشان نتايج
 نظر به غيروابسته ابزار يك عنوان خشك/تر به مزاج سنجش
 تصاوير بررسي از پس. رود كار به كلينيك در بيمار يا پزشك

 دادن تطبيق و دست پشت و ملمس صورت، از شده تهيه
 از حاصل نتايج با ها آن از حاصل تصاوير حرارتي

 مجاهدي مشخص نداردشدةاستا نامة پرسش با سنجي مزاج
حرارتي با دقت،  توزيع مكاني حرارت در تصاوير شد

سنجي خشك/تر  قبولي به مزاج حساسيت و ويژگي قابل
 دهد. ارتباط نشان مي

 تشكر و قدرداني:
نويسندگان بر خود الزم مي دانند كه از آقاي مهندس 
عليدوستي (مديرعامل شركت مهندسي فناوران مادون قرمز) 



 ... سنجش مزاج خشك و تر  با استفاده 
 

 طب سنّتي اسالم و ايران ةمجلّ  --- 56

اختيار قراردادن دوربين حرارتي تشكر و قدرداني بابت در 
كنند. همچنين همكاري مسئوالنه و دقيق خانم مهندس 

آوري  محدثه حيدرپناه (كارشناس مهندسي پزشكي) در جمع
شوندگان، نقش مؤثري در  هاي آزمون بندي داده و دسته

پايايي و تكرارپذيري اين تحقيق داشته است و از ايشان نيز 
ستيم. همفكري خانم مهندس فاطمه پاك سپاسگزار ه

فزار) براي توسعة كدهاي اجراي برنامة  ا (كارشناس نرم
كنيم.   كننده نيز مؤثر بوده و از ايشان قدرداني مي بندي طبقه
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