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برای يک ميانگين معين، که از شمارش  درصدبين دو نتيجه به  پذيرشاختالف قابل  -  ١جدول 
  )۴٠٠شمارش کل (اسپرم به دست آمده اند  ٢٠٠دوتايی 

      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                   

  گرد شده% ٩۵بر اساس محدوده ی اطمينان *                 

  دوتايیمقايسه ی درصدھای 

د . درصدھا بايد تا نزديکترين عدد صحيح گرد شود رارداد باي رين % ۵/٠طبق ق ا نزديکت را ت
توجه . گرد می شود% ٣۴به % ۵/٣٣گرد می شود اما % ٣٢به % ۵/٣٢عدد زوج گرد کرد، مثال 

  .نشود% ١٠٠کنيد که ممکن است جمع درصدھای گرد شده 

ا اال نشان  چنانچه اختالف بين درصدھای تکراری کمتر ي ه در جدول ب داری است ک ر مق براب
  .انگين به عنوان نتيجه در نظر گرفته می شوديداده شده است، تخمين ھا پذيرفته است و م

ول ل قب ادير قاب ر از مق ا خطاھای ،اختالف ھای بزرگت تباه شمارش ي ه اش ن است ک انگر اي    بي
م نخو ه خوبی ھ ا ب ه سلول ھ ن ک ا اي ا در روی الم پی پت کردن وجود دارد، ي ع آن ھ د و توزي رده ان

  .تصادفی نيست

ابی  پذيرفتنیوقتی که اختالف بين درصدھا  نيست، ارقام به دست آمده را کنار بگذاريد و ارزي
انگين . (را تکرار کنيد ا مي رفتن از ھر سه گسترش، ي انگين گ تھيه و شمارش يک گسترش سوم و مي

تندگرفتن از دو تا از گسترش ھا که در بين سه  ر ھس م نزديکت ورد .)اشتباه است ،گسترش به ھ  در م
دتعيين  ه کني د تھي ورد. حرکت اسپرم ھا يا ويتاليتی با ائوزين، دو گسترش جدي ين  در م اليتی از تعي ويت

ه شده را  -وزينئروی گسترش ھای ا اره گسترش ھای تھي ا، دوب وژی اسپرم ھ نيگروزين و مورفول
  .بررسی کنيد

اختالف 
اختالف     (%)ميانگين  *پذيرفتنی

  (%)ميانگين  *پذيرفتنی

9  66‐76 1  0  
8  77‐83  2  1  
7  84‐88  3  2  
6  89‐92  4  3‐4  
5  93‐95  5  5‐7  
4  96‐97  6  8‐11  
3  98  7  12‐16  
2  99  8  17‐23  
1  100  9  24‐34 
- - 10 35‐65 
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  بر اساس تعداد کل اسپرم ھای شمارش شده(%) گرد شده  نه برداریخطاھای نمو - ٢ جدول
  

  
  
  
  

اتعيين رقت ھای مناسب برای  - ٣جدول  ورد شمارش اسپرم ھ ا، شبکه ھای م ه ی آن ھ ، روش تھي
 2.3 شمارش در الم نئوبار

شبکه ھای 
 مورد بررسی

حجم پايدار کننده 
(µL) 

حجم منی 
(µL)  تعداد اسپرم در ميدان   رقت الزم

۴٠٠ X  

۵ ،۴ ،۶  ١٠١>  )١٩+  ١( ١:٢٠  ١٠٠  ١٩٠٠  
۵ ،۴ ،۶  ۴١٠٠ ١  ٠٠:۵ )١  +۴(  ١-١٠٠۶  
۵ ،۴ ،۶  ١+  ١( ١٠٠ ١:٢  ١٠٠(  ١۵-٢  

 ٩ھمه ی 
)١+ ١( ١٠٠ ١:٢  ١٠٠  شبکه  >٢  

  
  
  
  

خطای نمونه 
 (%)برداری 

شمارش 
(N)کل 

  

خطای نمونه 
برداری 

(%)  

شمارش 
(N)کل 

  

خطای نمونه 
برداری 

(%)  

شمارش 
(N)کل 

10.8  85  20  25100 1 
10.5  90  18.3  30  70.7  2 
10.3  95  16.9  35  57.7  3  
10  100  15.8  40  50  4 
8.2  150  14.9  45  44.7  5  
7.1  200  14.1  50  40.8  6  
6.3  250  13.5  55  37.8  7  
5.8  300  12.9  60  35.4  8  
5.3  350  12.4  65  33.3  9  
5  400  12  70  31.6  10  

4.7  450  11.5  75  25.8  15  
4.5  500  11.2  80  22.4  20  
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  برای يک مجموع معين اختالف ھای قابل پذيرش بين شمارش ھای دوتايی -۴جدول 

اختالف 
قابل 
 *پذيرش

  مجموع

  

اختالف 
قابل 
 *پذيرش

  مجموع

  

اختالف 
قابل 
 *پذيرش

  مجموع

36  329–346  24  144–156  12 35–40  

37  347–366  25  157–169  13  41–47  

38  367–385  26  170–182  14  48–54  

39  386–406  27  183–196  15  55–62  

40  407–426  28  197–211  16  63–70  

41  427–448  29  212–226  17  71–79  

42  449–470  30  227–242  18  80–89  

43  471–492  31  243–258  19  90–98  

44  493–515  32  259–274  20  99–109  

45  516–538  33  275–292  21  110–120  

46  539–562  34  293–309  22  121–131  

47  563–587  35 310–328  23  132–143 

  گرد شده% ٩۵بر اساس محدوده ی اطمينان  *      

  

  مقايسه ی شمارش ھای دوتايی

اال است،  ذيرش در جدول ب ل وقتی که اختالف بين شمارش ھا کمتر يا برابر با حد پ ايج قاب نت
  .پذيرش است و ميانگين گرفته شود

ذيرش د پ االتر از ح ای ب تالف ھ ا  ،اخ ت، ي تباه اس مردن اش ه ش ت ک ده ی آن اس رح کنن مط
  .خطاھای پی پت کردن وجود دارد، يا سلول ھا خوب ھم نخورده اند

ه دست اَمدر صورت قابل پذيرش نبودن،  د دعددھای ب ار بگذاري و شمارش را تکرار ه را کن
م را . (نيدک ه ھ انجام شمارش لوله يک سوم و ميانگين گرفتن از ھر سه نتيجه يا دو نتيجه ی نزديک ي

  .)ندھيد

اره بررسی باره شمارش اسپرم ھا و سلول ھای پروکسيداز مثبت در ه و دوب دو رقت جديد تھي
  .د، بايد گسترش ھای رنگ شده را دوباره بررسی کرژرمينال ھای نارس ولدر مورد سل .کنيد


