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 ٍیايل سمىًرٌیکپسًل کلپًرٌ بز ريود د زیثأت یبزرس

 یمفصل جفت یشبیشبکٍ  مدلبب استفبدٌ اس 
 جٍیخد ،3دکتز سَزٌ کشبيرس ،*2یمحزاب داهللدکتز ی، 1یمحمدرضب پًراحمد

 1یحصبر یزمحمدی، سَزا ش4بنیآببد

 .زاىیتْزاى، ا ،یتْؾت ذیؽْ یپشؽى  داًؾگاُ ػلَم ،یزاپشؽىیداًؾىذُ پ ،یغتیوارؽٌاط ارؽذ آهار س .1

  .داًؾگاُ ػلَم پشؽىی ؽْیذ تْؾتی، تْزاى، ایزاى ،یوٌیا داًؾىذُ تْذاؽت ٍ ،یگزٍُ اپیذهیَلَص اعتاد .2

 .زاىیتْزاى، ا ،یتْؾت ذیؽْ یپشؽى  داًؾگاُ ػلَم ،ییٍ هاها یداًؾىذُ پزعتار ،یگزٍُ تْذاؽت تارٍر اریداًؾ .3

داًؾگاُ  ،ییٍ هاها یداًؾىذُ پزعتار اى،یداًؾدَ یماتیتحم تِیوو ،یعالهت تارٍر یتخقق یدوتزا یداًؾدَ .4

 .زاىی، تْزاى، ا یتْؾت ذیؽْ یپشؽى ػلَم

 07/03/1398  تبریخ پذیزش:  12/12/1397تبریخ دریبفت: 
1

 
 

 

لذا اعت،  سًاى ویفیت سًذگی واّؼ ٍ تحقیل وار، هحل در وارایی واّؼ ؽایغ ػلل اس یىیاٍلیِ،  دیغوٌَرُمقدمٍ: 

 اًدام اٍلیِ دیغوٌَرُدرد تیواراى هثتال تِ  ؽذت ٍ هذت ولپَرُ تز تغییزات وپغَل تؼییي تأثیز تا ّذف هغالؼِ حاضز

  گزفت.
داًؾدَی دختز هثتال تِ  70تز رٍی  1393عَوَر در عال  تقادفی ؽاّذدار عِ  ایي هغالؼِ وارآسهایی تالیٌی کبر: ريش

عَر تقادفی تِ دٍ گزٍُ هذاخلِ ٍ    ّای هٌتخة داًؾگاُ ؽْیذ تْؾتی اًدام ؽذ. افزاد تِ دیغوٌَرُ اٍلیِ در خَاتگاُ

عاػت ٍ گزٍُ وٌتزل تا وپغَل  6تا وپغَل ولپَرُ ّز  وٌتزل تمغین ؽذًذ. عی عِ رٍس اٍل لاػذگی، گزٍُ هذاخلِ

ّای سهاًی هتفاٍت هاُ هتَالی درهاى ؽذًذ. رٍاتظ تیي هذت ٍ ؽذت درد دیغوٌَرُ در دٍرُ 2حاٍی پَدر ًؾاعتِ، عی 

تا  ّا ّای خفتی اًدام گزدیذ. تدشیِ ٍ تحلیل دادُ تٌذی ٍ تحلیل آهاری تا اعتفادُ اس هفقلتیش هذل تز اعاط ؽثىِ

ٍ هذل  ٍیتٌی ّای آهاری تی هغتمل، هي ٍ آسهَى( 4، 3، 1)ًغخِ  R( ٍ 20)ًغخِ  SPSS افشار آهاری ًزماعتفادُ اس 

 . تیش هفقل خفتی اًدام ؽذ ؽثىِ

تا تَخِ تِ هذل تزاسػ ؽذُ، تیواراًی وِ ؽذت درد سیادی را لثل اس هذاخلِ تدزتِ وزدًذ، در هاُ اٍل اثز  َب: یبفتٍ

رٍس( تا هقزف دارٍ  3تیواراى تا ووتزیي سهاى درد ). در (lλ;0ر سیادی را تا هقزف ولپَرُ تِ ّوزاُ داؽتٌذ )واّؾی تغیا

ٍلی تأثیز هؼٌادار دارٍ تزای ایي دعتِ اس تیواراى در هاُ دٍم ، (lλ ،51/0;uλ;51/0در هاُ اٍل اثز هؼٌاداری هؾاّذُ ًؾذ )

 تِ ثثت رعیذ. 

ؽوار آٍرد،  تِدرهاى دیغوٌَرُ اٍلیِ تَاى در ردُ دارٍّای تا وارایی تاال ٍ لذرتوٌذ در هی دارٍی ولپَرُ را گیزی: وتیجٍ

تزًذ، دارٍی ولپَرُ اثز واّؾی سیادی سیزا تزای تیواراًی وِ اس ؽذت درد لاػذگی سیاد ٍ عَل هذت درد عَالًی رًح هی

 تِ ّوزاُ دارد. 

 تی، ٍاتغتگی دهیاٍلیِ، ولپَرُ، هفقل خف دیغوٌَرُ کلمبت کلیدی: 
 

 

                                                 
پست  ؛021-22432041: تلفه. داًؾگاُ ػلَم پشؽىی ؽْیذ تْؾتی، تْزاى، ایزاى ،یوٌیا داًؾىذُ تْذاؽت ٍ ؛یهحزات ذاهللیدوتز  ًل مکبتببت:ئوًیسىدٌ مس *

 mehrabi@sbmu.ac.ir الکتزيویك:
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 مقدمٍ
تدزتِ ؽًَذُ در سهیٌِ تزیي اختالل ؽایغ ،دیغوٌَرُ

ٍیضُ در هیاى  ّای سًاى تِاختالالت لاػذگی ٍ تیواری

 تَاًایی اًدام افزاد اس (. تغیاری1) دختزاى خَاى اعت

ػلت ؽایغ غیثت اس  ٍ ًذارًذ را خَد هؼوَل وارّای

تزخی  وِ عَری تِ تاؽذ؛هذرعِ ٍ هحل وار هی

ت عاػ هیلیَى 600 عاالًِ وِ وٌٌذهی تیاى پضٍّؾگزاى

 ّوچٌیي احتوال. رٍدهی ّذر دیغوٌَرُ دلیل تِ واری

 تا افزادی وِ در واری ویفیت واّؼ ٍ حَادث افشایؼ

 حائش اّویت دٌّذ، هی اداهِ خَد وار تِ دیغوٌَرُ ٍخَد

تز  دیغوٌَرُ التقادی، هؾىالت تز ػالٍُ (.2) اعت

سًاى  سهاى ایي در گذارد. هی تأثیز ًیش اختواػی رٍاتظ

تغییزات  ٍ تَدُ حَفلِون، خاًِ وارّای اًدام تزای

ٍ  ّوغز تا آًْا رٍاتظ رٍی تز ؽَد، هی ایداد وِ خلمی

هختلف ؽیَع  اتهغالؼ(. 3) گذاردهی تأثیز ؾاىفزسًذاً

عَر هثال  تِ اًذ.دیغوٌَرُ اٍلیِ را هتفاٍت گشارػ دادُ

 ،ؽیَع دیغوٌَرُ در سًاًی وِ در دٍرُ تارٍری لزار دارًذ

ایي ؽیَع در دختزاى ًَخَاى  .(4) تاؽذ هی %11-16تیي 

 (. 6، 5گشارػ ؽذُ اعت ) %44-1/86 در ایزاى تیي

ّا ٍ  ّای درهاًی، اعتفادُ اس ٍیتاهیي اهزٍسُ رٍػ

وار ِ ای هختلفی خْت درهاى دیغوٌَرُ اٍلیِ تّ تغذیِ

اعتفادُ اس دارٍّای  ؽاهل:ّای دارٍیی رٍد. درهاى هی

دارٍّای ضذالتْاتی ًذیي، وٌٌذُ پزٍعتاگال هْار

ّای خلَگیزی اس تارداری خَراوی  غیزاعتزٍئیذی ٍ لزؿ

(. تا تَخِ تِ ایي ًىتِ وِ اعتفادُ اس ّز 7) ذٌتاؽ هی

ای را ًیش  دارٍیی ػالٍُ تز تأثیزات درهاًی، اثزات ًاخَاعتِ

عوت ِ تِ ّوزاُ دارد ٍ ّوچٌیي در حال حاضز ػلن ت

گیزی اس  تْزُ ، لذااعت دارٍّای گیاّی پیؾزفت ًوَدُ

تَاًذ تِ تزخی گیاّاى در وٌار دارٍّای ؽیویایی هی

ّای هتفاٍتی  ّا ووه وٌذ. پضٍّؼتیواری تزخیدرهاى 

تز رٍی دارٍّای گیاّی عٌتی اس خولِ دارچیي، راسیاًِ، 

ّویؾِ تْار خْت درهاى دیغوٌَرُ اًدام  ٍ گل تاتًَِ

 ثیز دارٍی ولپَرُ تز ؽذت ٍ هذتأ(. ت9، 8) ؽذُ اعت

ایي دارٍ تا هفٌاهیه اعیذ  درد دیغوٌَرُ اٍلیِ ٍ همایغِ

در تیي داًؾدَیاى ( 2016)تَعظ آتادیاى ٍ ّوىارى 

ّای ؽْیذ تْؾتی اًدام گزدیذ وِ اٍلیي  اُیىی اس خَاتگ

ؽَد هغالؼِ ایي دارٍ تز دیغوٌَرُ اٍلیِ هحغَب هی

(12-10). 

ولپَرُ گیاّی ػلفی اس تیزُ ًؼٌاع دارای ظاّز عفیذ 

در هٌغمِ هذیتزاًِ ٍ هٌاعك  ای اعت وِ ػوذتاً پٌثِ

رٍیذ ٍ ّای ایزاى هیخؾه ٍ دؽت وَّغتاًی ًیوِ

گزدد. عال لثل تزهی 2000اُ تِ یهقزف دارٍیی ایي گ

ولپَرُ دارای خَاؿ دارٍیی هتٌَع ٍ لذرت درهاًی تغیار 

اًذ وِ ایي تاؽذ. تحمیمات ػلوی ًؾاى دادُ تاالیی هی

اوغیذاى،  آًتی ت ضذ دیاتت، ضذ التْاب،گیاُ دارای اثزا

 تاؽذهی ٍ ضذ سخن درد تة ٍ ضذ هیىزٍب، ضذ ضذ

(. تا تَخِ تِ ػَارك خاًثی دارٍّای عٌتشی ٍ اس 13)

عزفی ووثَد هغالؼات در هَرد اثز دارٍی ولپَرُ، لذا 

ثیز گیاُ دارٍیی ولپَرُ تز أتزرعی ت تا ّذفهغالؼِ حاضز 

ایٌىِ  ّوچٌیي تا تَخِ تِ دیغوٌَرُ اٍلیِ اًدام ؽذ. 

ثیز دارٍ در ول تیواراى أّای فَرت گزفتِ تِ ت پضٍّؼ

حاضز اس رٍػ آهاری خذیذ ٍ  هغالؼِدر  ،پزداسًذهی

تیشی هفقل خفتی تْزُ خغتِ ٍ  پذیز هذل ؽثىِاًؼغاف

ثیز دارٍ تز تیواراى تا تیؾتزیي ٍ ووتزیي أتِ تزرعی ت

ی هتفاٍت ّای سهاً ؽذت ٍ هذت سهاى درد عی دٍرُ

 پزداختِ ؽذ.
 

 کبر ريش
ؽذُ  هغالؼِ وارآسهایی تالیٌی تقادفی وٌتزل ایي

تا یه  30/10/1393تا  5/7/1393اس تاریخ عَوَر  عِ

 3گزٍُ هذاخلِ )دارٍی ولپَرُ( ٍ یه گزٍُ وٌتزل در 

ّای هٌتخة  سهاًی تز رٍی داًؾدَیاى خَاتگاُ دٍرُ

 هؼیارّای .اًدام ؽذداًؾگاُ ػلَم پشؽىی ؽْیذ تْؾتی 

عٌی تیي  داًؾدَیاى هدزد تا تاسُ ؽاهل:ٍرٍد تِ هغالؼِ 

 ،اًذعال وِ حذالل یه تزم تحقیلی را گذراًذُ 30-20

افزاد هثتال تِ دیغوٌَرُ اٍلیِ تا فَافل هٌظن تیي 

تدزتِ ؽذت درد هتَعظ ٍ ؽذیذ  ،ّای لاػذگی عیىل

 ،عیىل گذؽتِ 1گیل حذالل در  وؼ هه عثك خظ

وی ئػال ًذاؽتيعاتمِ خزاحی ؽىوی ٍ لگٌی،  ًذاؽتي

 ءتزؽحات غیزعثیؼی، ػذم اتتال هاًٌذ عَسػ، خارػ ٍ

ّای للثی، ولیَی، وثذی، تٌگی پیلَر، دیاتت  تِ تیواری

فَت  هاًٌذسا  ٍ چزتی خَى تاال ٍ ًذاؽتي ػَاهل اعتزط

هاُ اخیز  6خذایی ٍالذیي ٍ غیزُ در  ٍ تغتگاى درخِ اٍل
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ٍج اس هغالؼِ ؽاهل: ػذم توایل تِ . هؼیارّای خزتَد

)ًظیز تزٍس ػَارك ؽذیذ ٍ  دلیل اداهِ هقزف دارٍ تِ ّز

ػذم رضایت(، اعتفادُ اس ّزگًَِ دارٍ یا خَؽاًذُ گیاّی 

تا حدن ًوًَِ ٍ داؽتي حغاعیت تِ گیاُ ولپَرُ تَد. 

تَخِ تِ ًَع هغالؼِ ٍ تا اعتفادُ اس خذٍل حدن ًوًَِ در 

( تا 2005َؽتِ واًتز ٍ ّوىاراى )ّای آهاری ًوتاب هذل

ٍ تزآٍرد  %90 ٍ تَاى آسهَى %5فزك خغای ًَع اٍل 

 گزٍُ در ًفز در ّز 27اس هغالؼات هؾاتِ،  1/0اًذاسُ اثز 

 ًفز در ّز 5ؽذ. عپظ تا احتوال ریشػ   ًظز گزفتِ

آهذ   دعت ًفز در ّز گزٍُ تِ 32گزٍُ، حدن ًوًَِ ًْایی 

گزٍُ ٍارد  ًفز در ّز 35 ،هٌظَر اعویٌاى تیؾتز وِ تِ

 ؽذًذ.

فَرت غیزتقادفی اًدام  گیزی در ایي هغالؼِ تًِوًَِ

رٍػ تقادفی  ّا تِّا تِ گزٍٍُلی تخقیـ ًوًَِ ،ؽذ

ّای دختزاًِ فَرت وِ اس خَاتگاُ تِ ایي ؛اًدام ؽذ

فَرت  خَاتگاُ تِ 2 ،پشؽىی ؽْیذ تْؾتی داًؾگاُ ػلَم

( ٍ تِ ّز خَاتگاُ ءاتقادفی اًتخاب ؽذًذ )عویِ ٍ الشّز

ّا، دلیل هدشا تَدى خَاتگاُ یه دارٍ تؼلك گزفت وِ تِ

پضٍّؾگز پظ اس وغة  ّا اس ّن اعالػی ًذاؽتٌذ.ًوًَِ

 پشؽىی ؽْیذ  هدَس اس وویتِ اخالق داًؾگاُ ػلَم

ٍ وغة  2475/311الولل تِ ؽوارُ  تْؾتی ؽؼثِ تیي

زاخؼِ ًظز ه ّا، تِ خَاتگاُ هَرد هدَس ٍرٍد تِ خَاتگاُ

خغز  وزد. داًؾدَیاى اس اّذاف پضٍّؼ، اعویٌاى اس تی

 70تَدى هذاخلِ ٍ ًحَُ اخزای پضٍّؼ هغلغ ؽذًذ. 

وِ ؽزایظ ٍرٍد تِ هغالؼِ را  یًفز 140داًؾدَ اس 

ػٌَاى ًوًَِ اًتخاب  ًاهِ، تِ تىویل رضایت داؽتٌذ پظ اس

 ولپَرُ ٍ پالعثَ در  ّای ٍ ٍارد هغالؼِ ؽذًذ. وپغَل

ّا لزار دادُ ؽذ  در اختیار ًوًَِ A  ٍBّایی تا وذ  تغتِ

ّای  تقادفی یىی اس رٍػ عَر ؽذ وِ تِ  ٍ تَضیح دادُ

وٌٌذ. افزاد عی عِ رٍس اٍل  درهاًی را دریافت هی

گزم وپغَل ػقارُ ّیذرٍالىلی  هیلی 250لاػذگی تا 

گیاُ ولپَرُ در گزٍُ هذاخلِ ٍ وپغَل پالعثَ )ؽثیِ 

گزم ًؾاعتِ( در گزٍُ  هیلی 250وپغَل ولپَرُ حاٍی 

هَرد  هاُ هتَالی 2عاػت یه ػذد عی  6وٌتزل ّز 

اعاط ول  هذت سهاى درد لاػذگی تز .درهاى لزار گزفتٌذ

اعاط رٍس(؛ در ّز  )تز ؽتهذت سهاًی وِ فزد درد دا

ؽذ. در ًْایت حدن  هیدٍرُ تَعظ افزاد هؾخـ 

ًفز گزٍُ  27ًفز گزٍُ ولپَرُ ٍ  30) ًفز تَد 57ّا  ًوًَِ

ًفز اس گزٍُ  5سیزا در پایاى عیىل اٍل درهاى  ،دارًٍوا(

دلیل هقزف هغىي ٍ  ًفز اس گزٍُ دارًٍوا تِ 8ولپَرُ ٍ 

ػذم توایل تِ اداهِ ّوىاری اس هغالؼِ وٌار گذاؽتِ 

 ؽذًذ. 

دٍ لغوتی تَد وِ  ّا، پزعؾٌاهِآٍری دادُ اتشار خوغ

 پزعؾٌاهِ دهَگزافیه خْت تزرعی ،لغوت اٍل

هؾخقات فزدی ؽاهل عي، ؽاخـ تَدُ تذًی، عغح 

تحقیالت، ؽغل ٍالذیي، تزًاهِ ٍرسؽی ٍ ػَاهل 

پزعؾٌاهِ  ،هاُ گذؽتِ ٍ لغوت دٍم 6سا در  اعتزط

ٍضؼیت دردّای لاػذگی خْت تزرعی ٍضؼیت 

هَرد  ّای ّای لثلی ٍ فؼلی اعتفادُ ؽذ. دادُ لاػذگی

یاى ٍ آتاد ِهغالؼ، اتتذا در ایي تحمیك اعتفادُ در

وِ رٍػ هَرد تحلیل لزار گزفت  (2016) ّوىاراى

ّای هحتَا ٍ ارسیاتی رٍایی ٍ پایایی تز اعاط رٍػ

عَر هفقل در همالِ آًْا   تاسآسهَى فَرت گزفت ٍ تِ

(. خْت تؼییي ؽذت درد اس 10) آٍردُ ؽذُ اعت

وِ اس لاتل  ؽذ  گیل اعتفادُ وؼ درد هه خظ

وؼ  . خظّای عٌدؼ درد اعت اػتوادتزیي رٍػ

هتز اعت وِ ػذد  عاًتی 10 عَل  گیل، خغی تِ هه

تیاًگز  10دٌّذُ ػذم ٍخَد درد ٍ ػذد   ففز ًؾاى

اعت وِ هوىي اعت فزد تدزتِ   تیؾتزیي همذار دردی

 4-7درد خفیف،  0-3وؼ، ًوزُ  اعاط ایي خظ تزوٌذ. 

رٍایی ٍ  دّذ. درد ؽذیذ را ًؾاى هی 8-10هتَعظ ٍ 

ّای هختلف تؼییي  گیل در پضٍّؼ وؼ هه پایایی خظ

 ؽذُ  هختلف اعتفادُ اتوزات در هغالؼ اعت ٍ تِ   ؽذُ

 (. ایي پضٍّؼ در هزوش ثثت وارآسهایی14) اعت 

ایزاى تا ؽوارُ   ّای تالیٌی 

IRCT2014120917501N1 .تِ ثثت رعیذ 

 در تغیاری اس تحمیمات پشؽىی تزای تزرعی رًٍذ درهاى

ّای هختلف، تیوار چٌذیي تار در عَل سهاى  ٍ تأثیز رٍػ

گیزد. ایي هغالؼات تِ هغالؼات هَرد تزرعی لزار هی

هَعَم ّغتٌذ. در هغالؼات عَلی، تیي هؾاّذات  1عَلی

 هزتَط تِ ّز ًفز در عَل سهاى، ّوثغتگی ٍخَد دارد

ّای آهاری لحاػ  ( وِ تایذ ایي ّوثغتگی در هذل15)

ّای  ِ ٍاتغتگی لحاػ ؽذُ در هذلدر حالی و ؽَد،

                                                 
1 Longitudinal studies 
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ّای اثزات آهاری رایح ًظیز تَاتغ رگزعیًَی ٍ هذل

گیزًذ. تا در  تقادفی، عاختار ٍاتغتگی ولی را در ًظز هی

ّای هىاًی اس خولِ ٍاتغتگی دهی، ًظز گزفتي ٍاتغتگی

تَاى اعالػات دلیك ٍ خشئی را در عَل سهاى تیواری هی

اد تیواری اعتخزاج ٍ تحلیل تیي افزاد در همادیز ون ٍ سی

ِ ؽذُ تزای تیاى ٍاتغتگی دهی، ئوزد. تْتزیي هذل ارا

تاؽذ وِ تا گزاف تیشی هفقل خفتی هی هذل ؽثىِ

تٌذی ٍ تا  رٍاتظ تیي هتغیزّا هذل ،تیش پذیز ؽثىِ اًؼغاف

اعتفادُ اس تَاتغ هفقل خفتی، ٍاتغتگی دهی تیي 

هذل . (17، 16) ؽًَذّای تیواری هحاعثِ هی سهاى

 :ؽَد ؽىل سیز ًؾاى دادُ هی ؽثىِ تیش هفقل خفتی تِ
 

 

 ( )  ∏  (  )  ∏  (   |  (   ))(     |   (   ))
    ( )

   

 

    ( |  (   ))(  |   (   ))     ( |  (   ))(  |   (   )) 

 
 

   (   )       وِ ّز هفقل سٍخی )ؽزعی( 

دلیماً هزتَط تِ یه یال در گزاف  ( )      

تا اعتفادُ اس هؼیار اعالع هفقل خفتی هٌاعة،  تاؽذ. هی

 .ؽَدتیشی اًتخاب هی

     2∑ ∑      ̂(     )      ( )
 

  1

 

  1
 

تؼذاد پاراهتزّا  k، پاراهتز تزآٍرد ؽذُ ٍ ̂ وِ در آى 

م اس هؼادلِ سیز حافل أٍ تزآٍرد پاراهتزّای تَتاؽذ  هی

پاییٌی  ٍ   ّای ٍاتغتگی دهی تاالیی  اًذاسُؽَد. هی

(. تدشیِ 18) گزفتایي هغالؼِ هَرد تزرعی لزار  در   

 SPSS افشار آهاری ّا تا اعتفادُ اس ًزم ٍ تحلیل دادُ

 اًدام ؽذ.  (4، 3، 1)ًغخِ  Rٍ ( 20)ًغخِ 
 

 َب یبفتٍ
ًفز تا  30وٌٌذُ ولپَرُ،  اس گزٍُ دریافت در ایي هغالؼِ

پایاى هغالؼِ ّوىاری وزدًذ. هیاًگیي عي ٍاحذّای 

عال تَد. تیي دٍ  21±91/1 ولپَرُ پضٍّؼ در گزٍُ 

گزٍُ ولپَرُ ٍ وٌتزل اس ًظز عي، عي هٌارن، ؽاخـ 

ّا، عَل هذت خًَزیشی  تَدُ تذًی، فافلِ تیي لاػذگی

زٍع دیغوٌَرُ تفاٍت هاّیاًِ، هذت درد لاػذگی ٍ عي ؽ

(. هتغیزّای ایي p>05/0آهاری هؼٌاداری ٍخَد ًذاؽت )

هغالؼِ وِ ؽاهل: ؽذت درد در هاُ اٍل لثل اس هذاخلِ، 

ؽذت درد در هاُ اٍل تؼذ اس هذاخلِ، ؽذت درد در هاُ 

دٍم تؼذ اس هذاخلِ، عَل هذت درد در هاُ اٍل لثل اس 

اخلِ ٍ عَل هذاخلِ، عَل هذت درد در هاُ اٍل تؼذ اس هذ

هذت درد در هاُ دٍم تؼذ اس هذاخلِ در گزٍُ ولپَرُ تَد، 

تٌذی ؽذًذ.  هذل 1تیش هغاتك ؽىل  تا اعتفادُ ؽثىِ

 1ّا در خذٍل هیاًگیي، همذار هاوشیون ٍ هیٌیون دادُ

 1آهذُ در خذٍل  دعت تِ گشارػ ؽذُ اعت. اعالػات

دّذ ٍاحذّای پضٍّؼ لثل اس هذاخلِ اس ؽذت  هی ًؾاى

تزخَردار تَدًذ وِ یىی اس هؼیارّای  4-10د تا فافلِ در

ٍرٍد تِ هغالؼِ )داؽتي ؽذت درد هتَعظ ٍ سیاد( در آى 

ّا تز اعاط تاتغ هفقل تا رػایت ؽذُ اعت. تحلیل دادُ

-اعتفادُ اس فافلِ سهاًی ٍ فافلِ ؽذت درد افزاد در دٍرُ

ّای هختلف وِ اس ًتایح ایي خذٍل اعت، فَرت گزفت. 

ط ًوَدار ؽثىِ تیش، رٍاتظ هتغیزّا تا تز اعا

هذًظز اعت                              ًوادّای

وِ تِ تحلیل ایي رٍاتظ پزداختِ ؽذ. ًتایح حافل اس 

تیشی هفقل خفتی تز اعاط رٍاتظ در ؽىل  هذل ؽثىِ

 .ارائِ ؽذ 2در خذٍل  1

 

 

 

 

 

 

𝑝𝑎(𝑣 𝑤) ≔ *𝑢  𝑝𝑎(𝑣) 𝑢 <𝑣 𝑤+  *𝑤𝑖  𝑝𝑎(𝑣) 𝑖 < 𝑤𝑣
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 ديرٌ سمبوی 3بیشی طزاحی شدٌ بزای مدت ي شدت درد دیسمىًرٌ در  شبکٍ -1شکل 
 

 َبی درمبویديرٌ سمبوی در گزيٌ 3خصًصیبت شدت ي طًل مدت درد در  -1 جديل

 گزٍُ

 هتغیزّا 
 ؽاّذ ولپَرُ

 10، 4 8/6±77/1 10، 4** 4/6±79/1* ؽذت درد لثل اس هذاخلِ

 9، 4 69/5±96/1 7، 0 98/2±3/2 ؽذت درد در هاُ اٍل

 10، 2 26/5±94/1 6، 0 96/2±75/1 ؽذت درد در هاُ دٍم

 5، 5/3 93/3±11/0 5، 3 4±69/0 هذاخلِ هذت درد لثل اس

 75/3، 3 08/3±12/0 4، 3 16/3±37/0 هذت درد در هاُ اٍل

 5، 1 97/2±87/0 4، 2 9/2±54/0 هذت درد در هاُ دٍم
 تیؾتزیي همذار ،ووتزیي همذار **، اًحزاف هؼیار ±هیاًگیي *                                            

 

 بیشی مفصل جفتی بب استفبدٌ اس معیبر اطالع بیشی  وتبیج حبصل اس بزاسش شبکٍ -2جديل

 هؼیار اعالع تیشی       هفقل ّا هتغیز

 -Frank 0 0 19/11 ؽذت درد لثل ٍ هاُ اٍل تؼذ اس هذاخلِ

 -Joe  0 46/0 59/45 تؼذ اس هذاخلِؽذت درد هاُ اٍل ٍ دٍم 

 -T 51/0 51/0 77/10 هذت درد لثل ٍ هاُ اٍل تؼذ اس هذاخلِ 

 -BB1 44/0 07/0 52/94 هذت درد هاُ اٍل ٍ دٍم تؼذ اس هذاخلِ

تاتغ  ،تیشی هفقل خفتی ًتایح هذل ؽثىِتز اعاط 

هفقل فزاًه تا اعتمالل دهی تاالیی ٍ پاییٌی 

ّای ؽذت درد در هاُ اٍل  تزیي هذل تزای دادُ هٌاعة

 (؛BIC; -19/11) تاؽذلثل ٍ تؼذ اس هذاخلِ هی

فَرت افزادی وِ در یه هاُ لثل اس هذاخلِ  تذیي

در هاُ ، ( را تدزتِ وزدًذ10ٍ  9تیؾتزیي ؽذت درد )

( را ًغثت 7ٍ  6ؽذت درد ) اٍل تؼذ اس هذاخلِ تیؾتزیي

ؽًَذ ٍ افزادی وِ در یه هاُ تِ افزاد دیگز هتحول ًوی

 ،( را تدزتِ وزدًذ0لثل اس هذاخلِ ووتزیي ؽذت درد )

احتوال ٍخَد ؽذت درد خیلی ون ًغثت تِ عایز 

ثیز سیاد دارٍ تزای تیواراى أدر ٍالغ ت .تیواراى ٍخَد ًذارد

زای تیواراى تا ؽذت ثیز ون تأتا ؽذت درد خیلی سیاد ٍ ت

تاؽذ. تا تَخِ تِ تاتغ  درد ون اس ًتایح ایي تاتغ هفقل هی

 1وِ تزای ؽذت درد افزاد در دٍ دٍرُ سهاًی  هفقل خَ

هاُ پظ اس هذاخلِ تزلزار اعت ٍ اس آًدایی وِ  2هاُ ٍ 

 ،دّذتاتغ هفقل خَ ٍاتغتگی دهی تاالیی را ًؾاى هی

ِ تیؾتزیي ؽذت تَاى تِ ایي ًتیدِ رعیذ افزادی وهی

( را ًغثت تِ تیواراى دیگز در هاُ اٍل تؼذ اس 7ٍ  6درد )

تا هقزف ولپَرُ در هاُ دٍم ّن  ،هذاخلِ تدزتِ وزدًذ

عَر ًغثی تدزتِ ِ ( را ت6ٍ  5تیؾتزیي ؽذت درد )

ٍلی آى دعتِ اس تیواراًی وِ ووتزیي ؽذت درد  ،وزدًذ

در هاُ  ،( را ًغثت تِ تیواراى در هاُ اٍل داؽتٌذ1 ٍ 0)

تدزتِ را ( 1 ٍ 0عَر ًغثی ووتزیي ؽذت درد )ِ دٍم ت

عت وِ هقزف دارٍ در هاُ اٍل اتذیي هؼٌ؛ ایي ًىزدًذ

ثیز أتؼذ اس هذاخلِ تزای تیواراى تا ؽذت درد خیلی ون ت

(. ًتایح هغزح ؽذُ تا اعتفادُ اس lλ;0) هؼٌاداری ًذارد
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تزیي تزاسػ  ذ. هٌاعةٌتاؽییذ هیأًیش لاتل ت 2ؽىل 

ّای عَل هذت درد در هاُ اٍل لثل ٍ تؼذ اس تزای دادُ

 ،اعت 51/0هذاخلِ، تاتغ هفقل تی تا ٍاتغتگی دهی 

تٌاتزایي در هاُ اٍل هذاخلِ تیواراًی وِ تیؾتزیي 

 ًیشدر هاُ دٍم  ،داؽتٌذرا )ووتزیي( عَل هذت درد 

 ،تیؾتزیي )ووتزیي( عَل هذت درد را خَاٌّذ داؽت

هاُ،  2مادیز عَل هذت درد در ایي ٍلی تا تَخِ تِ تاسُ ه

ثیز سیاد دارٍ تزای تیواراى تا تیؾتزیي عَل هذت درد ٍ أت

ثیز تَدى تزای تیواراى تا ووتزیي عَل هذت درد اس أت تی

هاُ اعت. تیي عَل  2ًتایح هذل تزاسػ ؽذُ تزای ایي 

هذت درد در هاُ اٍل ٍ دٍم تؼذ اس هذاخلِ در همادیز 

-تزلزار اعت وِ ًؾاى BB1قل ا تاتغ هفًْای آوزاًِ

ای ثیز لاتل تَخِ دارٍی ولپَرُ در همادیز وزاًِأدٌّذُ ت

تزاس اس  ًوَدار ّن دٍ، 2تاؽذ. ؽىل عَل هذت درد هی

ّای ؽذت درد لثل ٍ هاُ  چپ تِ راعت، هزتَط تِ دادُ

ّای ؽذت درد در هاُ اٍل ٍ  اٍل تؼذ اس هذاخلِ ٍ دادُ

ٍاتغتگی دهی ، 3ؽىل  تاؽذ. دردٍم تؼذ اس هذاخلِ هی

ّای عَل هذت درد تاال ٍ اعتمالل دهی پاییٌی تزای دادُ

 .ؽَدهی هؾاّذُتِ ٍضَح 

 

 
 متفبيت  َبی سمبویومًدار َمتزاس شدت درد در ديرٌ -2شکل

 
 متفبيت َبی سمبویومًدار َمتزاس مدت درد در ديرٌ -3شکل

 

 بحث
ثیز دارٍی ولپَرُ تز أتزرعی ت حاضز وِ تا ّذفهغالؼِ 

رًٍذ عَل هذت ٍ ؽذت درد دیغوٌَرُ اٍلیِ تا هذل 

تیشی هفقل خفتی در تیي داًؾدَیاى یىی اس  ؽثىِ

ًؾاى داد تیواراًی  ،ّای ؽْیذ تْؾتی اًدام ؽذ خَاتگاُ

در  ،وِ ؽذت درد سیادی را لثل اس هذاخلِ تدزتِ وزدًذ

هاُ اٍل اثز واّؾی تغیار سیادی را تا هقزف ولپَرُ تِ 

a

befor intervention

in
te

rv
e

n
ti
o

n
 i
n

 t
h

e
 f
ir

s
t 
m

o
n

th

 0.01 

 0.025 

 0.05 

 0.1 

 0.15 

-3 -2 -1 0 1 2 3

-3
-2

-1
0

1
2

3

b

intervention in the first month

in
te

rv
e

n
ti
o

n
 i
n

 t
h

e
 s

e
c
o

n
d

 m
o

n
th

 

 0.01 

 0.025 

 0.05 

 0.1 

 0.15 

-3 -2 -1 0 1 2 3

-3
-2

-1
0

1
2

3

b

befor intervention

in
te

rv
e

n
ti
o

n
 i
n

 t
h

e
 f
ir

s
t 
m

o
n

th

 0.01 

 0.025 

 0.05 

 0.1 

 0.15 

 0.2 

-3 -2 -1 0 1 2 3

-3
-2

-1
0

1
2

3

c

intervention in the first month

in
te

rv
e

n
ti
o

n
 i
n

 t
h

e
 s

e
c
o

n
d

 m
o

n
th

 

 0.01 

 0.025 

 0.05 

 0.1 

 0.15 

 0.2 

-3 -2 -1 0 1 2 3

-3
-2

-1
0

1
2

3



 

 


 زیثأت

 د
ود

ري
ز 

ٌ ب
ًر

لپ
ل ک

سً
کپ

ی
رٌ

ىً
سم

 
 ٍیايل

 

47 

(. اس آًدایی وِ تیي ووتزیي ؽذت 1λ;0ّوزاُ داؽتٌذ )

درد در هاُ اٍل ٍ دٍم هذاخلِ اعتمالل ٍخَد دارد 

(0;1λ)، ی تیواراى در اثز تَدى ایي دارٍ تزاتٌاتزایي تی

ثیز ون دارٍی ولپَرُ تز رٍی تیواراى أوٌتزل ػذم درد ٍ ت

تاؽذ وِ تا تا درد خفیف اس ًتایح دیگز ایي هذل هی

افشایؼ  ًیشافشایؼ درد تیواراى، وارایی دارٍی ولپَرُ 

هقزف تا تَاى ًتیدِ گزفت وِ  یاتذ. ّوچٌیي هیهی

در هاُ  رٍس( 3افزاد تا ووتزیي عَل هذت درد ) درولپَرُ 

وِ در هاُ دٍم  حالی در ،اٍل اثز هؼٌاداری هؾاّذُ ًؾذ

وِ تاوٌَى اس عاختار  دلیل ایي ثیز دارٍ هؼٌادار گزدیذ. تِأت

ّای تٌذی دادُ تیشی هفقل خفتی تزای هذل ؽثىِ

-اعاط ٍاتغتگی دیغوٌَرُ ٍ تحلیل خاؿ ایي هذل تز

ی ّااهىاى همایغِ یافتِ ،ّای هىاًی اعتفادُ ًؾذُ اعت

ّای هؾاتِ ٍخَد دعت آهذُ در هغالؼِ حاضز تا هغالؼِ تِ

ّایی تا اس هذل اتیتا هغالؼ اتًذاؽت ٍ تٌْا همایغ

ثیز دارٍی أعاختار ٍاتغتگی ولی فَرت گزفت وِ ت

 ولپَرُ را تز افزاد دیغوٌَرُ هَرد تزرعی لزار دادًذ. 

( ٍ ؽیزهحوذی ٍ ّوىاراى 2016آتادیاى ٍ ّوىاراى )

ولپَرُ را تز هذت درد دیغوٌَرُ اٍلیِ  ( تأثیز2018)

هذت درد در وِ دادًذ. در هغالؼِ آًْا  هَرد تزرعی لزار

ولپَرُ ، گزٍُ ولپَرُ تا پالعثَ هَرد همایغِ لزار گزفت

وِ تا ًتایح  تَدثز ؤدر واّؼ هذت سهاى درد لاػذگی ه

 در هغالؼِ حاضزٍلی  ّوخَاًی داؽت،هغالؼِ حاضز 

عَر ِ درد در هاُ اٍل ٍ دٍم ت واّؼ هؼٌادار هذت سهاى

ثیز دارٍ تز رٍی أعَری وِ ت تِ ؽذ؛تز گشارػ دلیك

رٍس( در هاُ اٍل هذاخلِ  5تیواراى تا تیؾتزیي هذت درد )

رٍس( در  3اها تزای تیواراى تا ووتزیي درد ) تَد،هؼٌادار 

تادیاى ٍ آ(. 19، 10ثیز دارٍ هؾاّذُ ؽذ )أهاُ دٍم ت

تأثیز ولپَرُ را تز  ،ای دیگزِدر هغالؼ (2016ّوىاراى )

دادًذ. در  لزار تزرعیؽذت درد دیغوٌَرُ اٍلیِ هَرد 

ؽذت درد در گزٍُ ولپَرُ تا پالعثَ هَرد وِ هغالؼِ آًْا 

ولپَرُ در واّؼ ؽذت درد لاػذگی  ،همایغِ لزار گزفت

وِ در حالت ولی تا ًتایح هغالؼِ حاضز  تَدثز ؤه

تز ٍ رعی خشئیوِ تا تز عَریِ ت ّوخَاًی ًذاؽت؛

ثیز خیلی سیاد ایي دارٍ تزای تیواراى دارای أتز، ت دلیك

اثز تَدى ایي  ( ٍ تی10تیؾتزیي درد لاتل تحول )ػذد 

(. تٌاتزایي 12) ییذ گزدیذأدارٍ تزای اس تیي تزدى درد ت

تَاى ایي دارٍ را در ردُ دارٍّای تا وارایی تاال ٍ هی

اثز   ٍلی ًثایذ اس ون ،ؽوار آٍردِ لذرتوٌذ در ایي درهاى ت

تَدى ایي دارٍ تزای تیواراى تا درد خفیف ٍ پیؾگیزی اس 

 ایي تیواری غافل ؽذ.

ّای  ّای هَرد تزرعی در ایي هغالؼِ اس ًَع دادُ دادُ

یؼٌی هذت ٍ  ،عَلی ّوثغتِ تَدًذ وِ هتغیزّای پاعخ

گیزی ؽذُ ٍ  تار اًذاسُ 3ؽذت درد در عی دٍرُ پیگیزی، 

تزای لحاػ وزدى  .ّا تزلزار ًثَد  دادُ ؽزط اعتمالل در

ایي ّوثغتگی ٍ ػذم اعتمالل، ؽیزهحوذی ٍ ّوىاراى 

ثیز دارٍی ولپَرُ أ( اس هذل اثزات تقادفی تزای ت2018)

تیشی  اس هذل ؽثىِهمالِ حاضز . در (19) اعتفادُ وزدًذ

هفقل خفتی اعتفادُ ؽذ وِ ًِ تٌْا اثز دارٍی گیاّی 

درد تا در ًظز گزفتي  هَرد ًظز تز هذت ٍ ؽذت

تلىِ تِ تزرعی  ،ّوثغتگی هیاى هؾاّذات تزرعی ؽذ

خقَؿ تیؾتزیي ٍ ِ همادیز فزیي تیواری در ّز دٍرُ ت

دلیل   ووتزیي ؽذت ٍ هذت درد هوىي پزداختِ ؽذ. تِ

تَاًا تَدى ایي هذل در پَؽؼ لزار دادى هتغیزّای سیاد، 

دادُ هاى هَرد تزرعی لزار أتَ درد ّن هذت ٍ ّن ؽذت

ثیز یىی اس پیؾاهذّای أتِ ت وِ هماالت ػوَهاً ؽذ

اًذ. ؽیزٍاًی ٍ  دیغوٌَرُ یؼٌی هذت یا ؽذت پزداختِ

( ٍ ٍرسًِ ٍ 2016(، چي ٍ ّوىاراى )2015ّوىاراى )

( هذت سهاى درد را هَرد تزرعی لزار 2017ّوىاراى )

( ؽذت درد لاػذگی 2014ٍ حیذرفز ٍ ّوىاراى ) دادًذ

وٌَرُ اٍلیِ را تِ ػٌَاى هتغیز پاعخ در سًاى هثتال تِ دیغ

(. تا در ًظز گزفتي تَاتغ هفقل 20-23) ًظز گزفتٌذ

آهذُ  دعتِ هتفاٍت ٍ ارائِ تْتزیي ٍاتغتگی دهی، ًتایح ت

اس ایي هغالؼِ دارای دلت ٍ فحت تاالتز ٍ ّوچٌیي 

اعتخزاج هغالة خذیذ ًغثت تِ هغالؼات پیؾیي اعت. 

ای تا هذت درهاى  الؼِؽَد هغ در ًْایت پیؾٌْاد هی

تز ٍ پیگیزی تؼذ اس لغغ هذاخلِ فَرت گیزد تا  عَالًی

تتَاى در هَرد تذاٍم اثزتخؾی ایي گیاُ لضاٍت وزد ٍ تِ 

ؽَد تا  تزی دعت یافت. ّوچٌیي تَفیِ هی ًتایح دلیك

اعتفادُ اس هذل ؽثىِ تیشی هفقل خفتی، تِ تزرعی 

گلی، تَهادراى  ثیز دارٍّای گیاّی هاًٌذ تَولیدِ، هزینأت

دارٍّای هختلف تزای  گزددتا هؾخـ  ِ ؽَد... پزداخت ٍ

وذام دعتِ اس تیواراى )تا ؽذت ٍ سهاى درد هتفاٍت( 

 ذ.ًلذرت اثزتخؾی تیؾتز ٍ یا ػذم وارایی را تِ ّوزاُ دار
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 گیزی وتیجٍ
دارٍی ولپَرُ تزای افزادی وِ اس ؽذت ٍ هذت درد لاتل 

ثیز تغشایی دارد. هقزف وپغَل أت ،تَخْی تزخَردارًذ

تَاًذ  هاُ تزای تیواراى تا درد خفیف ًوی 2ولپَرُ تؼذ اس 

 ؽَد. ثز تاؽذ ٍ تْثَدی واهل حافل ًویؤه
 

 تشکز ي قدرداوی
ّای خاًن خذیدِ آتادیاى وِ دادُ اس عزوارٍعیلِ  تذیي

عزحی پضٍّؾی خَد را در اختیار ها لزار دادًذ ٍ 

ارسًذُ داٍراى گزاهی، تؾىز ٍ ّوچٌیي اس پیؾٌْادات 

 .ؽَدلذرداًی هی
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