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 دانشگاه علوم پسشكي كرمانشاه  ، مركس تحقيقات حاملگيهاي پرخطر،ومامايي زنان گروه استاديار- 1
  

 

 

   25/7/87:  تاريخ پذيزش مقاله6/11/86:  تاريخ دريافت

 

صًاًيكِ حاهلگيـاى هٌجش تِ ػقظ هي ؿَد .  ػقظ خَدتخَدي ؿايعتشيي عاسضِ تاسداسي هي تاؿذ:مقدمـــه 

ايي هغالعِ تِ هٌظَس اسصياتي اثشات ػقظ خَدتخَدي تش سٍي عَاقة . ّوَاسُ ًگشاى عاقثت تاسداسي تعذيـاى ّؼتٌذ

 . ًٍتايج حاهلگي تعذي عشاحي گشديذ

 خاًن تا ػاتقِ يك هَسد ػقظ 605 تلَست هَسدــاّذي تش سٍي 1382-85 ايي هغالعِ عي ػالْاي :ريش كار

 خاًن تعٌَاى گشٍُ ؿاّذ كِ ػاتقِ يك صايواى تشم داؿتٌذ دس تيواسػتاى هعتضذي كشهاًـاُ 1210خَدتخَدي ٍ 

هتغيشّاي هَسد تشسػي ؿاهل دكَلواى، .  ػال داؿتٌذ35-20كليِ افشادي كِ ٍاسد هغالعِ ؿذًذ ػي تيي . اًجام ؿذ

جفت ػشساّي،  صايواى صٍد سع، هشدُ صايي، پاسگي خَدتخَدي كيؼِ آب، پشُ اكالهپؼي، ٍصى كن حيي تَلذ، 

اعالعات پغ اص . ًاٌّجاسيْاي جٌيٌي، پشصاًتاػيَى جٌيٌي، تأخيش سؿذ داخل سحوي، ًحَُ صايواى ٍ آپگاس ًَصاد تَد

 هؼتقل t دػتِ تٌذي ٍ تَػيلِ آصهًَْاي آهاسي هجزٍس كاي ، فيـش، لَى ٍ SPSSجوع آٍسي تَػظ ًشم افضاس 

  .هَسد تشسػي قشاس گشفت

دس تيي .  ػال تَد5/23 ػال ٍ گشٍُ ؿاّذ 6/24 دس ايي هغالعِ هياًگيي ػي گشٍُ تا ػاتقِ يك هَسد ػقظ :وتايج 

تغَس هعٌاداسي دس گشٍُ  (p; 034/0)ٍ هيضاى اًجام ػضاسيي  (p ; 034/0)هتغيشّاي هَسد تشسػي صايواى صٍدسع 

 تيي ػايش هتغيشّاي هَسد تشسػي ٍ ػاتقِ ػقظ استثاط آهاسي هعٌاداسي .تا ػاتقِ ػقظ تيـتش اص گشٍُ ؿاّذ تَد

 . هـاّذُ ًـذ

 صًاًي كِ حاهلگي اٍل آًْا هٌجش تِ ػقظ ؿذُ دس حاهلگي تعذي احتوال تشٍص عَاسم تاسداسي تيـتش :وتيجه گيزي

هجلِ صًاى، هاهائي ٍ ًاصائي ايشاى، دٍسُ ياصدّن، ). هيثاؿذ ٍ تايؼتي تا دقت تيـتش ي هشاقثتْاي دٍساى تاسداسي سا اًجام دٌّذ

 (51-56: 87ؿواسُ ػَم، پاييض
 

 ػقظ خَدتخَدي، تاسداسي، پياهذ تاسداسي: كلمات كليدي 
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  مقدمـــه
 چِ خَدتخَد ٍ  ػقظ تِ هعٌي پاياى يافتي حاهلگي،

چِ عوذي، قثل اص سػيذى جٌيي تِ تكاهل كافي تشاي 

تِ  تغَس قشاسدادي، ػقظ هعوَالً .اداهة حيات اػت

 حاهلگي ٍ 20 پاياى يافتي حاهلگي قثل اص ّفتة عٌَاى

 تعشيف هي گشم 500يا دس ٍصى ٌّگام تَلذ كوتش اص 

 .(2،1) ؿَد

ػقظ خَدتخَدي ؿايعتشيي عاسضِ تاسداسي اػت 

ٍديؼتشع احؼاػي قاتل تَجْي سا تِ صٍجْاي 

لقاحْاي % 70 تقشيثاً .كٌذ عالة تچِ داس ؿذى ٍاسد هي

اًؼاًي قادس تِ كؼة تَاًايي حيات ًيؼتٌذ ٍحذٍد 

 ،آًْا قثل اص اٍليي چشخة قاعذگي فشاهَؽ ؿذُ% 50

 . اغلة ايي ػقغْا ًاؿٌاختِ هي هاًٌذ.اص تيي هي سًٍذ

دس هغالعات اخيش تا اػتفادُ اص سٍؿْاي حؼاع 

تشاي ػٌجؾ گٌادٍ تشٍپيي كَسيًَيك اًؼاى 

هـخق ؿذُ اػت كِ هيضاى ٍاقعي ػقظ پغ اص الًِ 

اص تاسداسيْايي اػت كِ تِ عَس تاليٌي % 31  گضيٌي،

تاسداسيْا % 15ػقظ جٌيي دس  ٍ ؿٌاػايي هيـًَذ

 .(4،3)  تاسداسي سخ هي دّذ20قثل اص ّفتة 

ػتِ عَاسم فَسي ٍ  دعَاسم پغ اص ػقظ تِ دٍ

 ػَساخ ؿذى سحن ٍ اص تيي .تأخيشي تقؼين هي ؿَد

 .سفتي تًََع سحن اص عَاسم فَسي هي تاؿٌذ

عَاسم تأخيشي ؿاهل  خًَشيضي، عفًَت، تاسداسي 

  ػٌذسم آؿشهي  ٍ ًاتجا، تٌگي دّاًِ سحن

 .(5)تاؿذ هي

آًچِ هؼلن اػت ايي اػت كِ ػقظ خَدتخَدي يكي 

اها آًچِ .اص هؼائل ًگشاى كٌٌذُ دس عة صًاى اػت

تيؾ اص تشٍص ػقظ خَدتخَدي دس يك خاًَادُ حائض 

 چٌاًكِ ػَال .اّويت اػت ، پياهذ حاهلگي تعذي اػت

 هْوي كِ رّي ايي خاًَادُ ّا سا تِ خَد هـغَل هي

ايي اػت كِ دس كَست تشٍص حاهلگي تعذي ،  كٌذ

  .ػشاًجام آى چِ خَاّذ تَد

دس ساػتاي پاػخگَيي تِ ايي ػَال، هغالعات 

گًَاگَى استثاط ػقظ تا عَاسم تاسداسي دس حاهلگي 

تعذي اص قثيل ًاٌّجاسيْاي هادسصادي، ٍصى كن حيي 

تَلذ، هشدُ صايي، صايواى صٍدسع، جفت ػشساّي، 

دكَلواى ٍ سٍؽ اًجام صايواى سا هَسد تشسػي قشاس 

 لزا تا .دادُ اًذ ٍ ًتايج هتفاٍتي سا گضاسؽ ًوَدُ اًذ

تَجِ تِ تأثيش ػقظ دس تضلضل حشين خاًَادُ ٍ هؼائل 

اجتواعي ٍ سٍاًي ٍ ّضيٌِ ّاي تْذاؿتي دسهاًي 

پيشاهَى آى ٍ تا تَجِ تِ ايٌكِ تعضي اص هغالعات 

تاسداسي  افضايؾ عَاسم دس تيي ػقظ خَدتخَدي ٍ

تعذي استثاط هعٌي داسي ساگضاسؽ ًوَدُ اًذ،  دس ايي 

هغالعِ ػعي ؿذ تا كٌتشل تشخي عَاهل دخيل دس 

ايجاد ػقظ هاًٌذ ػي هادساى، تعذاد حاهلگي، ػاتقِ 

دسيافت اؿعِ ٍ داسٍ عي حاهلگي ٍ تيواسي هضهي 

هيضاى عَاسم حاهلگي دس افشاديكِ ػاتقِ يك ػقظ 

داسًذ تا گشٍّي كِ ػاتقِ يك صايواى تشم داؿتٌذ 

  .هَسد هقايؼِ قشاس گيشد

 

 كار ريش
 هَسد ؿاّذي دس تيواسػتاى تِ كَستايي هغالعِ 

 خاًن تاداسي كِ 605هعتضذي كشهاًـاُ تش سٍي 

-85ػاتقِ يك هَسد ػقظ داؿتٌذ دس عي ػالْاي 

 دس ايي هغالعِ صًاى تاسداسي كِ . اًجام ؿذ1382

ػاتقِ يك هَسد ػقظ ػِ هاِّ اٍل تذٍى ػاتقِ 

 گشٍُ هَسد ٍ تِ اصاي تِ عٌَاىصايواى قثلي داؿتٌذ 

ّشيك اص افشاد ايي گشٍُ دٍ ًفش تا ػاتقِ يك هَسد 

 گشٍُ ؿاّذ تِ عٌَاىصايواى تشم ٍ تذٍى ػاتقِ ػقظ 

  .اًتخاب ؿذًذ

 20-35كليِ افشادي كِ ٍاسد هغالعِ ؿذًذ ػي تيي 

 ّفتِ يا 24ػال داؿتٌذ ٍ ػي حاهلگي فعلي آًْا 

تاالتش تَد ٍػاتقِ تيواسي هضهي، هلشف داسٍي 

خاف دس عي تاسداسي، دسيافت اؿعِ ٍ ػاتقِ اصدٍاج 

فاهيلي ًذاؿتٌذ ٍ دسضوي تاسداسي فعلي آًْا دٍ 

 هتغيشّايي كِ هَسد تشسػي قشاس گشفت .قلَيي ًثَد

ؿاهل دكَلواى، جفت ػشساّي، صايواى صٍدسع، 

هشدُ صايي، پاسگي خَدتخَدي كيؼِ آب، پشُ 

 اكالهپؼي، ٍصى كن حيي تَلذ، ًاٌّجاسيْاي جٌيٌي،

 . پشصاًتاػيَى جٌيٌي، ًحَُ صايواى ٍ آپگاس ًَصاد تَد

اعالعات اص عشيق هلاحثِ تا تيواساى ٍ تشسػي 
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  اعالعات دٍ گشٍُ .پشًٍذُ ّا جوع آٍسي گشديذ

 دػتِ SPSSهَسد ٍ ؿاّذ تا اػتفادُ اص ًشم افضاس 

تٌذي ٍ هَسد تشسػي آهاسي تا اػتفادُ اص آصهَى 

 .ػتقل ٍلَى قشاس گشفتتي م كاي، فيـش،  هجزٍسّاي

 

 وتايج
دس ايي هغالعِ هياًگيي ػي گشٍُ تا ػاتقِ يك هَسد 

 هيضاى . ػال تَد5/23 ػال ٍ گشٍُ ؿاّذ 6/24ػقظ 

 ٍ دس %(99/0)ًفش6تشٍص دكَلواى دس گشٍُ هَسد 

تَد ٍ تـــــا تَجـــِ تــِ  (%57/1 ) ًفش19گشٍُ ؿاّذ 

319/0 ;P value استثاط آهاسي هعٌي داسي تيي 

ػقظ خَدتخَدي ٍ تشٍص دكَلواى دس حاهلگي تعذي 

 . ًـذيافت

 ًفش 1هيضاى تشٍص جفت ػشساّي دس گشٍُ هَسد 

 تا .تَد (%16/0) ًفش 2 ٍ دس گشٍُ ؿاّذ (16/0%)

 استثاط آهاسي هعٌاداسي تيي ػقظ P; 1تَجِ تِ 

خَدتخَدي ٍ تشٍص جفت ػشساّي دس حاهلگي تعذي 

 اص گشٍُ هَسد ٍ  (%23/11) ًفش 68 .هـاّذُ ًـذ

صايواى صٍدسع اص گشٍُ ؿاّذ دچاس  (%18/8) ًفش 99

 تيي ػاتقِ ػقظ ٍ P; 034/0 تا تَجِ تِ  كِؿذًذ

تشٍص صايواى صٍدسع دس تاسداسي تعذي استثاط 

   .(1ًوَداس ) آهاسي هعٌاداسي هـاّذُ گشديذ
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افشاد تا ٍ تذٍى ػاتقِ   دس صٍدسع صايواى تشٍص هيضاى- 1 ًوَداس

ػقظ 

 
 هيضاى تشٍص پاسگي صٍدسع كيؼِ آب دس گشٍُ هَسد 

%( 18/8) ًفش  99ٍ دس گشٍُ ؿاّذ  (%3/11 ) ًفش 68
ستثاط آهاسي هعٌي داسي  اp;30/0 تا تَجِ تِ .تَد

تيي ػاتقِ ػقظ ٍ تشٍص پاسگي صٍدسع كيؼِ آب دس 
 . ًـذحاهلگي تعذي گضاسؽ 

 ًفش  44هيضاى تشٍص پش اكالهپؼي دس گشٍُ هَسد 
 تا تَجِ .تَد  (%53/5) ًفش 67دس گشٍُ ؿاّذ  (27/7%)

استثاط آهاسي هعٌاداسي تيي ػاتقِ   p;146/0تِ 
ػقظ خَدتخَدي ٍ تشٍص پشاكالهپؼي  دس تاسداسي 

  .تعذي هـاّذُ ًـذ
 252هيضاى اًجام ػضاسيي دس گشٍُ تا ػاتقِ ػقظ 

 هَسد 442ٍ دس گشٍُ ؿاّذ  (%65/41) هَسد 
 تِ عَس  p ;034/0 تا تَجِ تِ .تَد (52/36%)

هعٌاداسي هيضاى اًجام ػضاسيي دس گشٍُ هَسد تيـتش 
  .(2ًوَداس ) اص گشٍُ ؿاّذ تَد
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 افشاد تا ٍ تذٍى ػاتقِ ػقظ دسًحَُ صايواى دس - 2 ًوَداس
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هياًگيي آپگاس دقيقِ اٍل ٍ پٌجن تِ تشتية دس گشٍُ 

 تَد تا 7/9 ٍ 6/8 ٍ دس گشٍُ هَسد 8/9 ٍ 7/8ؿاّذ 

  ػقظ استثاط هعٌي داسي تيي ػاتقPِ ;1/0تَجِ تِ 

خَدتخَدي ٍ آپگاس ًَصاد دس حاهلگي تعذي هـاّذُ 

 دس ساتغِ تا هشدُ صايي، تشٍص ًاٌّجاسيْاي .ًـذ

هادسصادي، تَلذ ًَصاداى تا ٍصى كن صهاى تَلذ 

(LBW)  پشصاًتاػيَى غيشػفاليك تا تَجِ تِ آًاليض ،

آهاسي اًجام ؿذُ ساتغة هعٌاداسي تيي ػاتقِ ػقظ ٍ 

   .(1جذٍل )افضايؾ تشٍص ايي عَاسم هـاّذُ ًگشديذ 

 

 افشاد تا ٍ تذٍى ػاتقِ ػقظ دسهقايؼِ تَصيع فشاٍاًي عَاسم تاسداسي دس - 1جذٍل 
 

 عَاسم تاسداسي
 گشٍُ ؿاّذ گشٍُ هَسد

P value 
 دسكذ تعذاد دسكذ تعذاد

 253/0 57/0 7 15/1 7 هشدُ صايي

 29/0 81/1 22 15/1 7 ًاٌّجاسيْاي هادسصادي

 155/0 40/11 138 71/13 83 ٍصى كن حيي تَلذ

 225/0 33/10 125 42/8 51 پشصاًتاػيَى غيشػفاليك 

                                           

 بحث 
دس تشسػي اثش ػقظ خَدتخَدي تش ػشاًجام حاهلگي 

 1982 ػالتعذي دس هغالعِ اي كِ گضاسؽ آى دس 

اًتـاس يافت، دادُ ّا ًـاى دادًذ كِ ؿاًغ يك پياهذ 

 دس .تَد% 4/92ًشهال پغ اص يك حاهلگي ًشهال قثلي 

حالي كِ ايي ؿاًغ پغ اص يك ػقظ خَدتخَدي 

 گضاسؽ داًـگاُ آالتاهاي .(6)گضاسؽ ؿذ % 9/63

 ًـاى داد كِ اص دػت 1993تيشهٌگام دس هاُ هِ ػال 

دادى حاهلگي دس ػِ هاِّ دٍم تِ ٍيظُ اگش دس ّفتِ 

 ضعيف دس پيؾ آگْي سخ دّذ تايك 19-22ّاي 

 .(7)حاهلگي تعذي ّوشاُ اػت 

 هـخق گشديذ كِ دس خاًوْايي كِ Hyerدس هغالعِ 

تِ تا ػاتقِ ػقظ قثلي تاسداس هي ؿًَذ حاهلگي آًْا 

 حاهلگي پشخغش هحؼَب هيـَد ٍ دس صًاى تا عٌَاى

  %82ػاتقِ ػقظ هكشس احتوال يك تاسداسي هَفق 

  .(8)هي تاؿذ 

دس ايي هغالعِ هـخق گشديذ خاًوْايي كِ ػاتقِ 

يك هَسد ػقظ داؿتٌذ دس حاهلگي تعذي تيـتش دچاس 

 دس هغالعاتي ّن كِ .صايواى صٍدسع هي ؿًَذ

Moreau , Henriet ٍ  Taylor هـخق اًجام دادًذ 

 صايوــاى احتوال ػقظ ػاتقــِ ٍجــَد كِ گشديــذ

 .(10،9،4) دّذ هي افضايؾ سا تعــذي حاهلگـي دس صٍدسع

دساهشيكا تش سٍي خاًوْاي Brownsدس هغالعِ اي كِ 

 هـخق گشديذ تا ػاتقِ ػقظ خَدتخَدي اًجام داد

 ٍ تَلذ ًَصاداى تا ٍصى كن كِ هيضاى صايواى صٍدسع

 ػاتقِ ػقظ خَدتخَدي تا دس صًاى صهاى تَلذ

   .(11)افضايؾ هي ياتذ

 ػال تَػظ 14دس هغالعِ گؼتشدُ اي كِ عي 

Buchmayer ِدس ػَئذ اًجام ؿذ هـخق گشديذ ك 

ػقظ خَدتخَدي احتوال خغش صايواى صٍدسع دس 

  .(12)حاهلگي تعذي سا افضايؾ هي دّذ 

دس هغالعِ غفاسًظاد هيضاى صايواى صٍدسع دس 

خاًوْاي تا ػاتقِ يك هَسد ػقظ افضايؾ ًاچيضي سا 

 دس هغالعِ .دًٍـاى داد كِ اص ًظش آهاسي هعٌي داس ًة

 استثاعي تيي ػاتقِ Hyer , sheinerكاؿاًياى ٍ 

ػقظ ٍ افضايؾ احتوال صايواى صٍدسع دس تاسداسي 

  .(15ٍ1314ٍ8)تعذي هـاّذُ ًـذ 

احتواالً استثاط تيي ػاتقِ يك ػقظ ٍ صايواى صٍدسع 

دس هغالعِ اخيش هيتَاًذ ًاؿي اص عفًَت، اختالالت 

آًاتَهيك ٍ يا علل ًْفتِ دسهاى ًـذُ ديگشي تاؿذ كِ 

ػثة ػقظ دس حاهلگي قثلي ٍ صايواى صٍدسع دس 

 دس ايي هغالعِ هيضاى اًجام .حاهلگي اخيش ؿذُ اػت

ػضاسيي دس گشٍّي كِ ػاتقِ يك هَسد ػقظ داؿتٌذ 

  .تغَس هعٌاداسي تيـتش اص گشٍُ ؿاّذ تَد
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 ٍ كاؿاًياى ّن هيضاى ػضاسيي Sheinerدس هغالعِ 

دس خاًوْايي كِ ػاتقِ يك هَسد ػقظ داؿتٌذ تيـتش 

 ٍلي دس هغالعِ غفاسًظاد ، تفاٍتي تيي .(15،14)تَد 

 .گشٍُ تا ػاتقِ ػقظ ٍ گشٍُ ؿاّذ هـاّذُ ًگشديذ

هـخق گشديذ دس صًاًيكِ  ّنXiongدس هغالعِ 

ػاتقِ ػقظ داسًذ احتوال دكَلواى جفت ، تشٍص 

  پشاكالهپؼي ٍ ػضاسيي دس حاهلگي تعذي افضايؾ 

  .(16)هي ياتذ

ؿايذ علت تيـتش تَدى هيضاى ػضاسيي دس گشٍُ تا 

ػاتقِ ػقظ ًاؿي اص ايي تاؿذ كِ ايي صًاى دس گشٍُ 

حاهلگي پشخغش قشاس داسًذ ٍ تِ ّويي دليل صٍدتش 

جْت ػضاسيي اًتخاب ؿذُ تاؿٌذ ٍ ّويٌغَس احتوال 

ٍجَد اختالالت آًاتَهيك كِ هٌجش تِ 

پشصاًتاػيًَْاي غيش ػفاليك ٍ يا عذم پيـشفت 

  .هٌاػة ػيش صايواى گشدد

 دس ايي هغالعِ هيضاى پاسگي صٍدسع كيؼِ آب، 

هشدُ صايي، پشُ اكالهپؼي ٍ ًَصاد كن ٍصى دس گشٍُ 

تا ػاتقِ يك هَسد ػقظ تيـتش اص گشٍُ ؿاّذ تَد 

  .ٍلي تفاٍت اص ًظش آهاسي هعٌي داس ًثَد

دس هغالعِ غفاسًظاد هـخق گشديذ دس خاًوْايي كِ 

ػاتقِ ػقظ داسًذ احتوال ًَصاد كن ٍصى ٍ تشٍص 

 ٍدس .(13)پاسگي صٍدسع كيؼِ آب افضايؾ هي ياتذ 

هغالعِ كاؿاًياى هـخق گشديذ خاًوْايي كِ ػاتقِ 

ػقظ داسًذ احتوال هشدُ صايي ٍ خًَشيضيْاي حيي 

  .(14)تاسداسي دس ايٌْا تيـتش اػت 

 دس اٍگاًذا اًجام ؿذ 2001دس هغالعِ اي كِ دس ػال 

هـخق گشديذ كِ ػاتقِ ػقظ قثلي خغش پاسگي 

خَدتخَدي كيؼِ آب دس حاهلگي تعذي سا افضايؾ 

ًـاى دادُ ؿذكِ تا Xiong  ٍدس هغالعِ .هي دّذ

ػاتقِ يك هَسد ػقظ عَاسم حاهلگي هاًٌذ پشُ 

اكالهپؼي، دكَلواى، جفت ػش ساّي ٍ پاسگي عَالًي 

 دهذت كيؼِ آب افضايؾ قاتل هالحظِ اي هي ياتي

(16،15) . 

دس هغالعِ ها هيضاى هشدُ صايي دس گشٍُ تا ػاتقِ 

ػقظ تقشيثاً دٍ تشاتش گشٍُ ؿاّذ تَدُ ٍلي اص ًظش 

 دس هغالعِ .آهاسي تفاٍت هعٌاداسي هـاّذُ ًـذ

 ٍ كاؿاًياى ّن دس گشٍّي كِ Hyerغفاسًظاد ٍ 

هيضاى هــشدُ صايي تغَس ػاتقِ ػقظ داؿتٌذ 

  ؿايذ .(14،13،8)هعٌاداسي تيـتش اص گشٍُ ؿاّذ تَد 

علت افضايؾ هشدُ صايي دس گشٍّي كِ ػاتقِ ػقظ 

داسًذ تِ ايي علت تاؿذ كِ عَاهل ًْفتـــــِ اي ٍجَد 

داسًذ كِ هي تَاًٌذ ػثة ػقظ هكشس ٍ ّوچٌيي هشدُ 

صايي ؿًَذ اص جولِ ايي عَاهل هيتَاى علل 

  ٍايوًََلَطيك ، َّسهًَال ، عَاهل هشتَط تِ جفت

  .علل عشٍقي يا كشٍهَصٍهي سا ًام تشد

 تشٍص ًاٌّجاسيْاي  ٍدس هغالعِ هاتيي ػاتقِ ػقظ

 دس .جٌيٌي دس تاسداسي تعذي استثاعي هـاّذُ ًـذ

 Kurinczuk, Brownهغالعات اًجام ؿذُ تَػظ 

ػقظ خَدتخَدي سا عاهل تشٍص ًاٌّجاسيْاي جٌيٌي 

 دس هغالعِ اي كِ تَػظ .دس حاهلگي تعذي داًؼتٌذ

Bianco اًجام ؿذ هـخق گشديذ كِ دس صًاى تا 

ػاتقِ ػقظ خَدتخَدي هيضاى ًاٌّجاسيْاي جٌيٌي تا 

 . (18،17،11) افضايؾ هَاسد ػقظ افضايؾ هي ياتذ

تا تَجِ تِ يافتِ ّاي ايي هغالعِ ٍ ػايش هغالعات 

ايٌغَس ًتيجِ گيشي هيـَد كِ دس صًاًي كِ حاهلگي اٍل 

آًْا هٌجش تِ ػقظ خَدتخَدي ؿذُ هيضاى عَاسم دس 

حاهلگي تعذي هختلشي افضايؾ داسد، ٍ ًقؾ ػقظ 

خَدتخَدي سا دس تضعيف پيؾ آگْي حاهلگي تعذي 

  لزا پيـٌْاد.ًوي تَاى ًاديذُ گشفت

ؿَد كِ خاًَادُ ّا ٍ هشاكض تْذاؿتي دسهاًي تَجِ  هي

تيـتشي تِ هشاقثتْاي دٍساى تاسداسي دس افشادي كِ 

  .ػاتقِ ػقظ خَدتخَدي داؿتِ اًذ هثزٍل داسًذ
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