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هزثی گزٍُ هبهبیی ،داًؾىذُ پزعتبری هبهبیی ،داًؾگبُ ػلَم پشؽىی ؽْزوزد ،ؽْز ؽْزوزد ،ایزاى.
اعتبدیبر گزٍُ سًبى ٍ هبهبیی ،داًؾىذُ پشؽىی ،داًؾگبُ ػلَم پشؽىی ؽْزوزد ،ؽْز ؽْزوزد ،ایزاى.
پضٍّؾگزٍ ،احذ تحمیك ٍ تَعؼِ ثبریح اعبًظ ،ؽْزوبؽبى ،ایزاى.

خالصٍ

تبريخ دريبفت 1396/07/12 :تبريخ پذيزش1396/10/05 :
1

مقذمٍ :هٌَپَس پذیذُ خْبًی ثزای سًبى اعت .اس خولِ ػالئوی وِ سًبى در هٌَپَس تدزثِ هیوٌٌذ هیتَاى ثِ گزگزفتگی
اؽبرُ وزد .درهبًی وِ ّناوٌَى ثزای ثْجَد گزگزفتگی ثِ وبر گزفتِ هیؽَد ،رٍػ خبیگشیي َّرهًَی اعت وِ ػَارك
سیبدی ثِ دًجبل دارد .یىی اس خبیگشیيّبی َّرهَى درهبًی ،اعتفبدُ اس گیبّبًی اس خبًَادُ فیتَاعتزٍصىّب هبًٌذ گلهغزثی
اعت .هطبلؼِ حبمز ثب ّذف ثزرعی تأثیز گیبُ گل هغزثی ثز گزگزفتگی دٍراى یبئغگی اًدبم ؽذ.
ريشکبر :ایي هطبلؼِ وبرآسهبیی ثبلیٌی عِعَوَر در عبل  1394ثز رٍی ً 100فز اس سًبى یبئغِ هزاخؼِوٌٌذُ ثِ
هزوش ثْذاؽتی درهبًی ؽْز دعتٌب اًدبم ؽذ .افزاد در دٍ گزٍُ ً 50فزی دارًٍوب ٍ گل هغزثی لزار گزفتٌذ .سًبى ؽزوت
وٌٌذُ در ایي هطبلؼِ پزل یه گزهی گیبُ گل هغزثی یب دارًٍوب را رٍسی دٍ ثبر ثِ هذت یه هبُ اعتفبدُ وزدًذ .ثزای
عٌدؼ ػالئن یبئغگی اس پزعؾٌبهِ وَپزهي اعتفبدُ ؽذ .تدشیِ ٍ تحلیل دادُّب ثب اعتفبدُ اس ًزمافشار آهبری SPSS
(ًغخِ  ٍ )11آسهَىّبی تی تغت ٍ وبی اعىَئز اًدبم ؽذ .هیشاى  pووتز اس  0/05هؼٌیدار در ًظز گزفتِ ؽذ.
يبفتٍَب :اعتفبدُ اس گل هغزثی تأثیز ثغشایی در وبّؼ ؽذت ،هذت ٍ دفؼبت گزگزفتگی در گزٍُ گل هغزثی در همبیغِ
ثب دارًٍوب داؽت (.)p>0/001
وتیجٍگیزی :اعتفبدُ اس گل هغزثی در وبّؼ گزگزفتگی سًبى هؤثز ثَدُ ٍ هیتَاًذ ثِ ػٌَاى یه درهبى هىول ٍ یب
خبیگشیي َّرهًَی در ثْجَد ػالئن یبئغگی در سًبى اعتفبدُ ؽَد.
کلمبت کلیذی :گزگزفتگی ،گل هغزثی ،یبئغگی

* وًيسىذٌ مسئًل مکبتببت :فزاًه ففذری؛ داًؾىذُ پزعتبری ٍ هبهبیی ،داًؾگبُ ػلَم پشؽىی ؽْزوزد ،ؽْز ؽْزوزد ،ایزاى .تلفه038-33335648 :؛ پست
الکتزيویکsafdari@yahoo.com :
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مقذمٍ
دٍراى ولیوبوتزیه (گذر) یىی اس هْنتزیي دٍراى سًذگی
سًبى ٍ عالهتی آًْب هحغَة هیؽَد ،سیزا ایي دٍراى ثب
تغییزات هْن فیشیىی ،فیشیَلَصیىی ٍ اختوبػی ّوزاُ
اعت ( .)2 ،1در ٍالغ هٌَپَس یه پذیذُ خْبًی ثزای سًبى
اعت ٍ چیشی ثیي  %74-80سًبى ثب ػالئن یبئغگی دعت
ٍ پٌدِ ًزم هیوٌٌذ ( .)3-5ایي دٍراى اس ؽزٍع اٍلیي
ػالهت یبئغگی ؽزٍع ؽذُ ٍ ثِ هذت  5-10عبل ثؼذ اس
هٌَپَس طَل هیوؾذ ( .)6طجك تؼزیف عبسهبى خْبًی
ثْذاؽت ،هٌَپَس ثؼذ اس  12هبُ آهٌَرُ اتفبق هیافتذ.
ّزچٌذ ایي دٍراى ثز رٍی سًبى هٌَپَس توزوش داردٍ ،لی
هحذٍدُ عٌی ثیي  45-55عبل را ؽبهل هیؽَد ( .)2ثب
افشایؼ اهیذ ثِ سًذگی ،سًبى تمزیجبً یه عَم دٍراى
سًذگی خَد را در دٍراى یبئغگی ثِ عز هیثزًذ (.)7
ّنچٌیي اس آًدب وِ اهیذ ثِ سًذگی در حبل افشایؼ
اعت ،ایي ثخؼ اس خوؼیت خْبى ًیش در حبل افشایؼ
اعت ( .)8ایي دٍراى وِ ثِ دلیل وبّؼ اعتزٍصىّبی
اًذرٍصى رخ هیدّذ ،ثب ػَارك سٍدرط ٍ دیزرط
هتؼذدی ّوزاُ ثَدُ وِ هیتَاًذ ثز وبر ٍ فؼبلیت
اختوبػی ،لذت اس سًذگی ٍ ویفیت ولی سًذگی سًبى تأثیز
گذاؽتِ ٍ احغبط هفیذ ٍ عبلن ثَدى در فزد را تنؼیف
ًوبیذ ( .)9-11اس خولِ ػالئوی وِ سًبى در ایي دٍراى
تدزثِ هیوٌٌذ هیتَاى ثِ تؼزیك ؽجبًِ ،خؾىی ٍاصى،
دیغپبرًٍیبًَ ،عبًبت اخاللی ،درد هفبفل ٍ عختی آًْب،
تپؼ للت ،اختالل خَاة ،ثیلزاری ،فزاهَػ وبری،
ػالئن ادراری ،افشایؼ خطز اعتئَپَرس ٍ گزگزفتگی اؽبرُ
وزد ( .)12-14 ،9 ،2گزگزفتگی تَفیمی اعت اس ؽزٍع
ًبگْبًی لزهش ؽذى پَعت عز ٍ گزدى ٍ لفغِ عیٌِ ثِ
ّوزاُ احغبط ؽذیذ گزهب در ثذى وِ گبّی اٍلبت ثب
تؼزیك فزاٍاى خبتوِ هییبثذ .هذت آى اس چٌذ ثبًیِ تب
چٌذ دلیمِ ٍ ثِ ًذرت تب یه عبػت هتغیز اعت .اس ًظز
فزوبًظ هوىي اعت ثِ ًذرت یب هىزراً ّز چٌذ دلیمِ
یهثبر اتفبق ثیفتذ ( .)15گزگزفتگیّبی ٍاسٍهَتَر،
ؽبیغتزیي ٍ هؾىل آفزیيتزیي ػالئن ثزای سًبًی اعت وِ
ثِ دٍراى یبئغگی پب گذاؽتِاًذ .تمزیجبً  %80سًبى در
ػزك  3هبُ ثؼذ اس یبئغگی طجیؼی یب ایدبد ؽذُ تَعط
خزاحی دچبر گزگزفتگی هیؽًَذ (.)16
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درهبًی وِ ّناوٌَى ثزای ثْجَد ٍ وبّؾی ػالئن
گزگزفتگی ثِ وبر گزفتِ هیؽَد ،رٍػ خبیگشیي
َّرهًَی ثب دٍ َّرهَى اعتزٍصى ٍ پزٍصعتزٍى اعت .اس
ػَارك َّرهَى درهبًی در ایي عي هیتَاى ثِ تأثیز
هٌفی رٍی لیپیذّب ٍ فؼبلیت لیپبس ،افشایؼ خطز عىتِ،
عزطبى پغتبى ٍ آًذٍهتز ،اختالالت تزٍهجَآهجَلی،
هؾىالت وجذی ،آلشایوز ٍ  ...اؽبرُ وزد ( .)11ػالٍُ ثز
ػَارك ٍ پیبهذّبی عَء َّرهَى درهبى ،ایي رٍػ
درهبًی پیگیزیّبی هذاٍم را ًیش هیطلجذ .ایي رٍػ
درهبى ًیش هبًٌذ توبم رٍػّبی درهبًی ثب دارٍّبی
ؽیویبیی در ػذُای هٌغ هقزف داؽتِ ٍ گزٍّی رامی
ثِ هقزف آى ًیغتٌذ (.)17
ثب تَخِ ثِ افشایؼ ًزخ عبلوٌذی ٍ خوؼیت سیبد سًبى
یبئغِ ٍ ثب تَخِ ثِ هنزات ثیؽوبر ایي دٍ َّرهَى،
پیؾگیزی ٍ درهبى ػَارك یبئغگی ثب اعتفبدُ اس گیبّبى
طجیؼی اس اّویت ٍیضُای ثزخَردار اعتّ .وچٌیي
تحمیمبت ًؾبى دادُاًذ تؼذاد سًبًی وِ عؼی دارًذ اس
درهبىّبی دیگز ثزای درهبى گزگزفتگی اعتفبدُ وٌٌذ،
رٍ ثِ افشایؼ اعت ( .)18 ،8اس طزفی ًیش گیبّبى اس
سهبىّبی دٍر ثِ ٍعیلِ سًبى در فزٌّگّبی هختلف ثزای
وبّؼ گزگزفتگی اعتفبدُ هیؽذُ اعت ،سیزا ثزخی
گیبّبى حبٍی هَادی ّغتٌذ وِ آثبری ؽجیِ اعتزٍصى
ایدبد هیوٌٌذ ( .)10-19فیتَاعتزٍصىّب تزویجبت ؽجیِ
اعتزٍصى در هحقَالت گیبّی ّغتٌذ وِ در ففزا ،ادرار،
هبیغ هٌی ،خَى ٍ هذفَع اًغبى ٍ حیَاى ؽٌبعبیی ؽذُاًذ.
ثِ ًظز هیرعذ فیتَاعتزٍصىّب ثبػث وبّؼ خطز
ثیوبریّبی للجی  -ػزٍلی ،عزطبىّبی پغتبى ٍ
آًذٍهتز ،اعتئَپزٍس ٍ ثزطزفوٌٌذُ ػالئن یبئغگی ثِ ٍیضُ
گزگزفتگی ٍ افشایؼ دٌّذُ حبفظِ ٍ خلك ٍ تغییز
الگَّبی خَاة هیثبؽٌذ .اس خولِ فیتَاعتزٍصىّبی هْن
گیبّی ،گیبُ گل هغزثی اعت .گیبُ گل هغزثی گیبّی اعت
اس خبًَادُ گل هغزثیّب وِ لغوتّبی هختلف ایي گیبُ
دارای آثبر ثْجَد ػالئن ٍاسٍهَتَر در یبئغگی ،تخفیف
ػالهتی پغَریبسیظ ،عٌذرم پیؼ اس لبػذگی ،لبػذگی
دردًبن ،هْبر تدوغ پالوتی ٍ  ...هیثبؽذ (.)20-22 ،15
ثب در ًظز گزفتي ایي هَمَع وِ ػاللِهٌذی ػوَهی ثزای
هقزف تزویجبت گیبّی ثیؾتز هیثبؽذ ٍ ثب تَخِ ثِ
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وغت رمبیت وتجی اس ٍاحذّبی پضٍّؼ ،تَمیحبت السم
در سهیٌِ اّذاف ٍ ٍیضگیّبی هطبلؼِ ٍ هزاحل اًدبم وبر را
ارائِ ٍ پزعؾٌبهِ هؾخقبت فزدی ٍ چه لیغت هقزف
دارٍ ٍ پزعؾٌبهِ عٌدؼ ػالئن یبئغگی را ثِ ٍاحذّبی
پضٍّؼ تحَیل داد ٍ موي آهَسػ ًحَُ پز وزدى
پزعؾٌبهِّب ،اس آًبى هیخَاعت تب طی  24عبػت آیٌذُ
اٍلیي پزعؾٌبهِ را تىویل ٍ ثِ پضٍّؾگز ػَدت ًوبیٌذ.
عپظ اس ًوًَِّب خَاعتِ هیؽذ تب یىی اس خؼجِّبی
فذگبًِ را اًتخبة وٌٌذ .در ّز وذام اس ایي خؼجِّب 30
پزل (ًَػی ؽىل دارٍیی هبًٌذ وپغَل ٍ لزؿ ٍ ٍ )...
ثزای هقزف  15رٍسُ تؼجیِ ؽذُ ثَد .در ٌّگبم تحَیل،
موي تَمیح ًحَُ هقزف (ثِ فَرت یه ػذد وپغَل
یه گزهی فجح ٍ یه ػذد ؽت ّوزاُ یه لیَاى آة در
طَل یه هبُ تَمیحبتی در سهیٌِ ػَارك خبًجی ارائِ ٍ
ؽوبرُ ّوزاُ پضٍّؾگز در اختیبرؽبى لزار دادُ ؽذ تب در
فَرت ثزٍس ّزگًَِ هؾىل در حیي هقزف ثب پضٍّؾگز
توبط حبفل فزهبیٌذ .در ایي  15رٍس پضٍّؾگز ثب
پیگیزی تلفٌی ٍ ثب ثزرعی ّفتگی چه لیغت اس هقزف
فحیح دارٍّب اطویٌبى حبفل هیوزد .دٍهیي پزعؾٌبهِ
پظ اس اٍلیي دٍرُ  15رٍسُ هقزف تىویل ٍ دٍهیي
خؼجِ حبٍی دارٍ یب دارًٍوب ثب ّوبى وذ لجلی تحَیل
ٍاحذّبی پزٍّؼ دادُ ؽذ ٍ هدذداً ّوبى هزاحل
پیگیزی تلفٌی ٍ تىویل چه لیغت هقزف ّوبًٌذ دٍرُ
اٍل فَرت گزفت ٍ عَهیي پزعؾٌبهِ در رٍس  ٍ 30پظ
اس هقزف دٍرُ دٍم دارٍ یب دارًٍوب تىویل ؽذ.
در ایي هطبلؼِ خْت تؼییي ؽذت گزگزفتگی اس
پزعؾٌبهِ ایٌذوظ وَپزهي اعتفبدُ ؽذ وِ ثزای چٌذ
دِّ تَعط وؾَرّبی هختلف هَرد اعتفبدُ لزار گزفتِ
اعت .غبلجبً در هیبى سًبى غزثی ،سًبى ٌّذی ٍ
خوؼیتّبی آعیبیی اعتفبدُ ؽذُ ٍ رٍا ٍ پبیب هیثبؽذ.
ّوچٌیي ایي پزعؾٌبهِ در ایزاى ًیش هَرد اعتفبدُ لزار
گزفتِ اعت؛ ثذیي تزتیت رٍایی ٍ پبیبیی آى هحزس اعت.
در ایي پزعؾٌبهِ ثزای عٌدؼ ؽذت گزگزفتگی ،اس
سًبى خَاعتِ هیؽذ هیشاى ؽذت گزگزفتگی خَد را در
 24عبػت گذؽتِ ثز حغت ؽذت هؾخـ وٌٌذ ٍ در
چه لیغت هزثَطِ ٍارد ًوبیٌذّ .نچٌیي اس آًْب خَاعتِ
هیؽذ تب در چه لیغت هزثَطِ ،دفؼبت گزگزفتگی را

هغبئلی وِ در ثبال ثِ آى اؽبرُ ؽذ ،هطبلؼِ حبمز ثب ّذف
ثزرعی تأثیز گیبُ گل هغزثی (وِ اس خبًَادُ گیبّبى
فیتَاعتزٍصًی ثَدُ) ثز گزگزفتگی دٍراى یبئغگی اًدبم
ؽذ .ثب اهیذ ثِ ایٌىِ ًتبیح ایي پضٍّؼ ثِ سًبى یبئغِ ووه
وٌذ تب دٍراى یبئغگی را ثب آراهؼ ثیؾتزی طی وٌٌذ.

ريشکبر
ایي هطبلؼِ وبرآسهبیی ثبلیٌی عِعَوَر اس هزداد لغبیت
اعفٌذ هبُ عبل  1394ثز رٍی ً 100فز اس سًبى یبئغِ
هزاخؼِوٌٌذُ ثِ هزوش ثْذاؽتی درهبًی ؽْز دعتٌب (اس
تَاثغ اعتبى چْبرهحبل ٍ ثختیبری) اًدبم ؽذ .هؼیبرّبی
ٍرٍد ثِ هطبلؼِ ؽبهل :سًبى هٌَپَس ،عبلن ،ثذٍى هقزف
ّزگًَِ دارٍی َّرهًَی ٍ ثیوبری سهیٌِای ،عبلن ثَدى
خَاة پبح اعویز آًْب ظزف یه عبل گذؽتِ ،ؽبوی
ثَدى اس ػالئن یبئغگی ،داؽتي حذالل عَاد خَاًذى ٍ
ًَؽتي ٍ توبیل خْت ؽزوت در هطبلؼِ ثَد .هؼیبرّبی
خزٍج اس هطبلؼِ ًیش ؽبهل :ػذم اعتفبدُ فحیح اس دارٍ،
ثزٍس اختالالت ؽذیذ گَارؽی ٍ ػالئن حغبعیت ثِ دارٍ
ٍ ػذم هؾبروت در تىویل پزعؾٌبهِ ثَد .حدن ًوًَِ ثب
اعتفبدُ اس فزهَل ٍ ثب در ًظز گزفتي همذار خطبی ٍ %1
تَاى  ،%90حذٍد ً 37فز ثِدعت آهذ وِ ثب در ًظز
گزفتي  %20ریشػ ًوًًَِ 46 ،فز در ًظز گزفتِ ؽذ.
ایي هطبلؼِ عِعَوَر ثَد؛ ثذیي هؼٌی وِ پضٍّؾگز،
آًبلیشٍر دادُّب ٍ ٍاحذّبی پضٍّؼ اس هذاخالت فَرت
گزفتِ ثیاطالع ثَدُ ٍ دارٍ ثزای ّز دٍ گزٍُ (گزٍُ دارٍ ٍ
دارًٍوب) در خؼجِ هؾبثِ ثب ثزچغت وذدار اعتفبدُ ؽذُ
ثَد .اس آًدبیی وِ ؽزوت عبسًذُ (ثبریح اعبًظ ؽْز
وبؽبى ،وؾَر ایزاى) توبم پزلّبی گل هغزثی ٍ پالعجَ را
ّنؽىل ٍ در خؼجِّبی ّوغبى ثب تؼذاد هؾبثِ ٍ 50
خؼجِ اس ّز وذام (دارًٍوب ٍ گل هغزثی) لزار دادُ ثَد ٍ
خؼجِّب اس ؽوبرُ  1-100وذگذاری ؽذُ ثَد ،ؽٌبعبیی
دارٍ ٍ دارًٍوب ثزای پضٍّؾگز ٍ ٍاحذّب هیغز ًجَد.
ٍاحذّبی پضٍّؼ در ٌّگبم هزاخؼِ ،یىی اس خؼجِّبی
دارٍیی را اًتخبة ٍ هَرد اعتفبدُ لزار هیدادًذ .پضٍّؾگز
پظ اس اخذ هَافمتًبهِ وتجی اس هؼبًٍت تحمیمبت ٍ
فيآٍری داًؾگبُ ػلَم پشؽىی ؽْزوزد ٍ وویتِ اخالق،
ثِ هحیط پضٍّؼ هزاخؼِ ٍ موي هؼزفی خَد ثِ
هغئَلیي هزوش ٍ تَخیِ وبهل پزعٌل هزثَطِ ٍ پظ اس
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ٍارد وزدُ ٍ در همبثل ّز دفؼِ ،طَل هذت گزگزفتگی را
ٍارد ًوبیٌذ .ثذیيگًَِ هیبًگیي تؼذاد ٍ هذت گزگزفتگی
طی  24عبػت گذؽتِ هحبعجِ ؽذ (.)20
دادُّب پظ اس گزدآٍری ثب اعتفبدُ اس ًزمافشار آهبری
ً( SPSSغخِ  ٍ )11آسهَىّبی آهبری تی تغت ٍ وبی
اعىَئز هَرد تدشیِ ٍ تحلیل لزار گزفتٌذ .هیشاى  pووتز
اس  0/05هؼٌیدار در ًظز گزفتِ ؽذ.

يبفتٍَب
اس ثیي  405سًی وِ ؽزایط ٍرٍد ثِ هطبلؼِ را داؽتٌذ،
ً 209فز ثِ دلیل ًگزاًی اس ایوٌی هطبلؼِ ٍ هطوئي
ًجَدى اس وبرآهذی هذاخلِ اًقزاف دادًذ ٍ در ًْبیت
ً 100فز خْت ؽزوت در هطبلؼِ رمبیت دادًذ (ً 50فز
در گزٍُ دارٍ ٍ ً 50فز در گزٍُ دارًٍوب)ً 10 .فز ثِ

جذيل  -1مشخصبت فزدی شزکت کىىذگبن در دي گزيٌ مطبلعٍ در دي گزيٌ داري ي داريومب
گزٍُ
هؾخقبت فزدی
هیبًگیي عي سًبى یبئغِ
هیبًگیي هذت سهبى گذؽتِ اس آخزیي لبػذگی ثِ هبُ
هیبًگیي عي هٌبرن
هیبًگیي تؼذاد سایوبى
تؼذاد ثبرداری

دارٍ

دارًٍوب

عطح
هؼٌیداری

54/6±3/75
18/24±3/27
12/4±1/55
5/84±1/37
6/22±50/1

54/7±4/56
18/82±3/85
12/06±1/47
5/5±1/50
5/88±1/64

0/90
0/42
0/94
0/26
0/98

ًذاؽتِ ٍ ّوگَى ثَدًذ ( .)p>0/05همبیغِ ؽذت
گزگزفتگی لجل ٍ ثؼذ اس هذاخلِ در دٍ گزٍُ دارٍ ٍ
دارًٍوب در خذٍل ً 2ؾبى دادُ ؽذُ اعت.

خْت ثزرعی ّوگًَی اطالػبت فزدی اس آسهَى تی
هغتمل اعتفبدُ ؽذ وِ ثز اعبط ًتبیح ایي آسهَى ،دٍ
گزٍُ اس ًظز اطالػبت فزدی ثب یىذیگز تفبٍت هؼٌیداری

جذيل  -2مقبيسٍ شذت گزگزفتگي قبل ي بعذ اس مذاخلٍ در دي گزيٌ داري ي داريومب
دارٍ
تؼذاد (درفذ)

گزٍُ
ؽذت گزگزفتگی

لجل اس ؽزٍع هذاخلِ

دٍ ّفتِ ثؼذ اس ؽزٍع هذاخلِ

چْبر ّفتِ ثؼذ اس ؽزٍع هذاخلِ

دارًٍوب
تؼذاد (درفذ)

ًذارد

) 0( 0

) 0( 0

خفیف

15/2( 7

)15/9( 7

هتَعط

)32/6( 15

)29/5( 13

ؽذیذ

)52/2( 24

)54/5( 24

ًذارد

)6/5( 3

) 0( 0

خفیف

)39/1( 18

)13/6( 6

هتَعط

)47/8( 22

)50( 22

ؽذیذ

)6/5( 3

)36/4( 16

ًذارد

)28/3( 13

) 0( 0

خفیف

)45/7( 21

)4/5( 2

هتَعط

)23/9( 11

)31/8( 14

ؽذیذ

)2/2( 1

)36/6( 28

* آسهَى وبی اعىَئز
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عطح
هؼٌیداری

0/952

>0/001

>0/001

*
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دالیلی هبًٌذ ػذم توبیل ثِ اداهِ هطبلؼِ ،احتوبل افشایؼ
ٍسى ٍ ػذم تأثیز دارٍ اس اداهِ هطبلؼِ خبرج ؽذًذ ٍ در
ًْبیت ً 46فز در گزٍُ هذاخلِ ٍ ً 44فز در گزٍُ دارًٍوب
هطبلؼِ را ثِ پبیبى رعبًذًذ.
هیبًگیي عٌی سًبى در گزٍُ دارٍ  54/6 ±3/75عبل ٍ در
گزٍُ دارًٍوب  54/7±4/56عبل ٍ هیبًگیي هذت سهبى
گذؽتِ اس آخزیي ثبر لبػذگی  18هبُ ثَد .ثز اعبط ًتبیح
خذٍل  ،1دٍ گزٍُ هَرد هطبلؼِ اس ًظز ٍیضگیّبی فزدی
ًظیز عي ،هیبًگیي هذت سهبى گذؽتِ اس آخزیي
لبػذگی ،هیبًگیي عي هٌبرن ،تؼذاد ثبرداری ،هیبًگیي
تؼذاد سایوبى ٍ عطح تحقیالت ثب ّن ّوگي ثَدًذ .ثِ
خذٍل  1در هتي اؽبرُ ؽَد.

هغزثی تأثیز ثغشایی در وبّؼ ؽذت گزگزفتگی در ٍ 2
ّ 4فتِ ثؼذ اس هذاخلِ داؽتِ اعت (.)p>0/001

 بُبرٌ متقي دستىبئي ي َمکبران

ثز اعبط ًتبیح آسهَى ،ؽذت یبئغگی لجل ٍ ثؼذ اس
هذاخلِ اختالف آهبری هؼٌیداری را ًؾبى داد
( ٍ )p>0/001ثز اعبط ًتبیح خذٍل  ،2گیبُ گل

جذيل  -3مقبيسٍ میبوگیه مذت گزگزفتگي قبل ي بعذ اس مذاخلٍ در دي گزيٌ داري ي داريومب
گزٍُ
هذت گزگزفتگی
لجل اس ؽزٍع هذاخلِ
دٍ ّفتِ ثؼذ اس ؽزٍع هذاخلِ
چْبر ّفتِ ثؼذ اس ؽزٍع هذاخلِ

دارٍ
اًحزاف هؼیبر  ±هیبًگیي

دارًٍوب
اًحزاف هؼیبر  ±هیبًگیي

عطح
هؼٌیداری

9/69±0/48
8/19±0/41
6/93±0/37

10/02±0/49
10/22±0/48
10/5±0/49

0/64
0/002
>0/001

* آسهَى تی تغت

هؼٌیداری اس دٍ ّفتِ ثؼذ اس هذاخلِ ثیؾتز ثَد
.)p>0/001

ثز اعبط ًتبیح خذٍل  ،3گیبُ گل هغزثی تأثیز ثغشایی
در وبّؼ هذت گزگزفتگی در ّ 4 ٍ 2فتِ ثؼذ اس
هذاخلِ داؽت ٍ در ّ 4فتِ پظ اس هذاخلِ ،هیشاى

جذيل  -4مقبيسٍ میبوگیه تعذاد دفعبت گزگزفتگي قبل ي بعذ اس مذاخلٍ در دي گزيٌ داري ي داريومب
گزٍُ
تؼذادگزگزفتگی
لجل اس ؽزٍع هذاخلِ
دٍ ّفتِ ثؼذ اس ؽزٍع هذاخلِ
چْبر ّفتِ ثؼذ اس ؽزٍع هذاخلِ

دارٍ
اًحزاف هؼیبر  ±هیبًگیي

دارًٍوب
اًحزاف هؼیبر  ±هیبًگیي

عطح
هؼٌیداری

13/41±0/56
10/08±0/45
7/89±0/37

13/65±0/6
15/2±0/5
11/16±0/56

0/76
>0/001
>0/001

* آسهَى تی تغت

گزگزفتگی ثِ ؽذت وبّؼ یبفتِ ٍ هٌدز ثِ ثْجَد حبل
ػوَهی سًبى یبئغِ ؽزوتوٌٌذُ در ایي هطبلؼِ ؽذُ
ثَد .هىبًیغن ػول ایي گیبُ هؾخـ ًؾذُ اعت ،اهب
هوىي اعت ایي گیبُ ثِ فَرت آگًَیغت ،آًتبگًَیغت،
اعتزٍصى ػول وزدُ ٍ آثبر آى اس طزیك تؼبهل ثب گیزًذُ
اعتزٍصى اػوبل ؽَد ( .)11در هطبلؼبت هختلف تأثیز
گیبّبى فیتَاعتزٍصىدار ثز رٍی گزگزفتگی سًبى یبئغِ
عٌدیذُ ؽذُ اعت .ثزای هثبل در هطبلؼِ ًبّیذی ٍ
ّوىبراى ( )2011اعتفبدُ اس ؽیزیيثیبى ظزف هذت 4
هبُ ،ؽذت ٍ تؼذاد دفؼبت گزگزفتگی را وبّؼ داد
(ّ .)26نچٌیي وبظویبى ٍ ّوىبراى ( )2006در
هطبلؼِ خَد ثب ػٌَاى ثزرعی تأثیز ٍالزیي ثز گزگزفتگی
سًبى یبئغِ ثِ ایي ًتیدِ رعیذًذ وِ اعتفبدُ اس ایي
گیبُ هَخت وبّؼ ؽذت ،هذت ٍ دفؼبت گزگزفتگی
سًبى یبئغِ هیؽَد ( .)20در هطبلؼِ ثبغذاری ٍ
ّوىبراى (ً )2010یش اعتفبدُ اس پَدر داًِ وتبى ثبػث
وبّؼ ؽذت ٍ هذت گزگزفتگی در سًبى یبئغِ هَرد
هطبلؼِ ؽذ ( .)27توبهی ایي هطبلؼبت ثب هطبلؼِ حبمز

ثز اعبط ًتبیح خذٍل  ،4گیبُ گل هغزثی تأثیز ثغشایی
در وبّؼ تؼذاد دفؼبت گزگزفتگی در ّ 4 ٍ 2فتِ ثؼذ
اس هذاخلِ داؽت.

بحث
فیتَاعتزٍصىّب ،اعتزٍصىّبی گیبّی ثب عبختبر ٍ
ػولىزد هؾبثِ اعتزٍصى تَلیذ ؽذُ در ثذى هب هیثبؽٌذ
( .)24 ،23اس ایي رٍ ثغیبری اس سًبى گیبّبى خبًَادُ
فیتَاعتزٍصًی را ثِ ػٌَاى هىول ٍ درهبى خبیگشیٌی
َّرهًَی در دٍراى یبئغگی خْت ثْجَد ػالئن ایي
دٍراى اعتفبدُ هیوٌٌذ ( .)25اس گیبّبى دارای خَاؿ
فیتَاعتزٍصًی هیتَاى گل هغزثی را ًبم ثزد .در هطبلؼِ
حبمز وِ تأثیز گیبُ گل هغزثی ثز گزگزفتگی دٍراى
یبئغگی سًبى هَرد ثزرعی لزار گزفت ،ثب هقزف رٍساًِ
 2گزم پزل گیبُ گل هغزثی در ًَ 2ثت ٍ ثِ هذت یه
هبُ ،ؽذت ،هذت ٍ تؼذاد دفؼبت گزگزفتگی در همبیغِ
ثب دارًٍوب وبّؼ آهبری هؼٌیداری داؽت .اس طزفی طی
هذت ّ 2فتِ اعتفبدُ اس ایي گیبُ ،توبهی ػالئن
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ّوخَاًی داؽتٌذ ٍ اعتفبدُ اس گیبّبى فیتَاعتزٍصًی
هٌدز ثِ وبّؼ ؽذت ،هذت ٍ دفؼبت گزگزفتگی در
سًبى یبئغِ ؽذُ ثَدٍ ،لی در هطبلؼِ لَئیظ ٍ ّوىبراى
( )2009اعتفبدُ اس پَدر وتبى هٌدز ثِ وبّؼ ؽذت ٍ
هذت گزگزفتگی ًؾذ ٍ ثب توبهی هطبلؼبت ثبال ثِ ٍیضُ
هطبلؼِ ثبغذاری تٌبلل دارد وِ هیتَاًذ ًبؽی اس
اعتفبدُ اس دٍس ووتز ( 25هیلیگزم) دارٍ در همبیغِ ثب
هطبلؼِ حبمز ثبؽذ (ّ .)21نچٌیي هطبلؼِ وزیویبى ٍ
ّوىبر ( )2015وِ ثِ ثزرعی تأثیز طت گیبّی هَرد
اعتفبدُ در ایزاى ثز درهبى گزگزفتگی پزداختٌذً ،ؾبى
داد وِ گیبُ عَیب هیتَاًذ ثِ ػٌَاى درهبى در
گزگزفتگی هَرد اعتفبدُ لزار گیزد ( .)28در هطبلؼِ
حبمز ثزای خٌثی وزدى ٍ خلَگیزی اس تأثیز ٍ تذاخل
هَاد غذایی وِ حبٍی فیتَاعتزٍصى ثَد ،اس طزیك
ارسیبثی ٍ ثجت رٍساًِ هَاد غذایی هَرد هقزف تَعط
سًبى یبئغِ ،ایي هتغیز هذاخلِگز وٌتزل ٍ در فَرت
هقزف ایي هَاد اس هطبلؼِ خبرج هیؽذًذ .لذا ثب لَت
ثیؾتزی هیتَاى گفت وبّؼ ؽذت ٍ تؼذاد گزگزفتگی
ثِ ػلت تأثیز فیتَاعتزٍصى هَخَد در گل هغزثی اعت.

تشکز ي قذرداوي
ایي هطبلؼِ حبفل طزح تحمیمبتی ثِ ؽوبرُ 967
داًؾگبُ ػلَم پشؽىی ؽْزوزد ٍ تحت حوبیتّبی هبلی
عبسهبى هتجَع ثِ اًدبم رعیذُ اعت .لذا اس توبم
وبروٌبى هؼبًٍت پضٍّؾی داًؾگبُ ػلَم پشؽىی
ؽْزوزد ٍ توبم ػشیشاًی وِ هب را در اًدبم ایي طزح
یبری رعبًذًذ ،تؾىز ٍ لذرداًی هیؽَد.

وتیجٍ گیزی
ثب تَخِ ثِ هطلت ثبال ٍ سهبى وَتبُ اعتفبدُ اس گیبُ ٍ
تأثیز هثجت رٍی گزگزفتگی هیتَاى ثزای سًبى یبئغِ
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وِ اس گزگزفتگی ؽبوی ثَدُاًذ ،ایي گیبُ را ثِ ػٌَاى
یه رٍػ غیزتْبخوی تدَیش وزد ،ثِخقَؿ ایٌىِ ثب
دٍس اعتفبدُ ؽذُ در ایي هطبلؼِ ّیچ آثبر خبًجی
هؾبّذُ ًؾذً .مطِ لَت هطبلؼِ حبمز ،عِعَروَر
ثَدى هطبلؼِ ثَد وِ تأثیز ّز ػبهل هذاخلِگز را
هیتَاًذ ثِ ؽذت وبّؼ دّذ .اس هحذٍدیتّبی هطبلؼِ
حبمز هیتَاى ثِ وٌتزل ًغجی دهبی هحیط اؽبرُ وزد
وِ هیتَاًغت ثز گزگزفتگی تأثیز داؽتِ ثبؽذ .ثِ ًظز
هیرعذ گل هغزثی ثبػث ثْجَد گزگزفتگی در سًبى
یبئغِ هیؽَد ،ثب ایي ٍخَد هطبلؼبت ثیؾتزی ًیبس اعت
تب تأثیز ایي گیبُ ثز ثْجَد گزگزفتگی سًبى را ثِ اثجبت
ثزعبًذ ٍ سهبى ػَد گزگزفتگی ثؼذ اس لطغ دارٍ را ًیش
هؾخـ ًوبیذ.
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