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بز شدت درد وًک  هیاثز پمبد کىدر ي الوًل سٍیمقب

 شدٌ یتصبدف یىیببل یی: کبرآسمبزدٌیپستبن سوبن ش
 درضبی، س3یريشىک سبالردکتز ، 2یگلمکبو دی، وبَ*1یمعصًمٍ مببرک

 5یمًریزتی، دکتز معصًمٍ م4مظلًم

 .زاٖیٔؾٟذ، ٔؾٟذ، ا یدا٘ؾٍبٜ ػّْٛ پشؽى ،ییٚ ٔبٔب یدا٘ؾىذٜ پزعتبر ،ییارؽذ ٔبٔب یوبرؽٙبع یدا٘ؾدٛ .1

 .زاٖیٔؾٟذ، ٔؾٟذ، ا یدا٘ؾٍبٜ ػّْٛ پشؽى ،ییٚ ٔبٔب یدا٘ؾىذٜ پزعتبر ،ییٌزٜٚ ٔبٔب بریاعتبد .2

 .زاٖیٔؾٟذ، ٔؾٟذ، ا یٚ ٔىُٕ، دا٘ؾٍبٜ ػّْٛ پشؽى یزا٘یوٙتزَ دارٚ، دا٘ؾىذٜ عت ا یتخقق یدوتزا .3

 .زاٖیٔؾٟذ، ٔؾٟذ، ا یدا٘ؾٍبٜ ػّْٛ پشؽى ،ییٚ ٔبٔب یدا٘ؾىذٜ پزعتبر ،یپزعتبر یدوتزا یدا٘ؾدٛ .4

 .زاٖیٔؾٟذ، ٔؾٟذ، ا یدا٘ؾٍبٜ ػّْٛ پشؽى ،یدا٘ؾىذٜ پشؽى ٕبر،یث یٕٙیا مبتیٔزوش تطم ،ییٌزٜٚ س٘بٖ ٚ ٔبٔب بریدا٘ؾ .5

 07/10/1398  تبریخ پذیزش:  15/07/1398تبریخ دریبفت: 
1

 
 

 

ؽبیغ لغغ سٚدٍٞٙبْ ؽیزدٞی اعت.  یىی اس دالیُ ٚ% ٌشارػ ؽذٜ اعت 34-96: ؽیٛع درد ٘ٛن پغتبٖ ثیٗ مقدمٍ

درد تأییذ ؽذٜ  الِ٘ٛیٗ، درٔبٖ تٛفیٝ ؽذٜ خٟت ثٟجٛد درد ٘ٛن پغتبٖ اعت. ٌیبٜ وٙذر دارای خٛاؿ ضذاِتٟبثی ٚ ضذ

 ِذا ٔغبِؼٝ ضبضز ثب ٞذف تؼییٗ اثز پٕبد وٙذر ٚ الِ٘ٛیٗ ثز ؽذت درد ٘ٛن پغتبٖ در س٘بٖ ؽیزدٜ ا٘دبْ ؽذ. ،ثبؽذ ٔی

سٖ ؽیزدٜ وٝ ؽذت درد ثیؼ اس  68ثز رٚی  1397 عبَ در عٛوٛر غبِؼٝ وبرآسٔبیی ثبِیٙی تقبدفی عٝایٗ ٔ کبر: ريش

رٚػ فطیص وٙذر لزار ٌزفتٙذ.  پٕبد ٚ افزاد در دٚ ٌزٜٚ الِ٘ٛیٗاس ٔمیبط دیذاری درد را داؽتٙذ، در ٔؾٟذ ا٘دبْ ؽذ.  3

درد ٘ٛن پغتبٖ تٛعظ پضٚٞؾٍز در ٔزاضُ لجُ اس  ؽیزدٞی ٚ عزیمٝ اعتؼٕبَ دارٚ ثٝ دٚ ٌزٜٚ آٔٛسػ دادٜ ؽذ. ٕ٘زٜ

( ٚ 21)٘غخٝ  SPSSافشار  ٞب ثب اعتفبدٜ اس ٘زْ ٔذاخّٝ، رٚس عْٛ ٚ ٞؾتٓ ثؼذ اس ٔذاخّٝ ثجت ؽذ. تدشیٝ ٚ تطّیُ دادٜ

 دار در ٘ظز ٌزفتٝ ؽذ. ٔؼٙی 05/0وٕتز اس  pٞبی آٔبری تی، فیؾز، وبی دٚ ٚ ٚیّىبوغٖٛ ا٘دبْ ؽذ. ٔیشاٖ  آسٖٔٛ

 .(p;23/0داری ٘ذاؽت ) لجُ اس ٔذاخّٝ ٔیبٍ٘یٗ ؽذت درد در دٚ ٌزٜٚ الِ٘ٛیٗ ٚ پٕبد وٙذر تفبٚت آٔبری ٔؼٙی َب:فتٍیب

 ،(p;40/0داری ٘ذاؽت )ٔیبٍ٘یٗ ؽذت درد در دٚ ٌزٜٚ الِ٘ٛیٗ ٚ پٕبد وٙذر تفبٚت ٔؼٙی٘یش در رٚس ٞفتٓ ثؼذ اس ٔذاخّٝ 

 ٚ (p<001/0ٔیبٍ٘یٗ ؽذت درد ثیٗ دٚ ٌزٜٚ الِ٘ٛیٗ ٚ پٕبد وٙذر تفبٚت آٔبری ٔؼٙبداری داؽت ) ،ِٚی در رٚس عْٛ

ٌزٚٞی، در ٞز دٚ ٌزٜٚ ٔیبٍ٘یٗ ؽذت درد ثؼذ اس  در ٔمبیغٝ درٖٚثٛد.  الِ٘ٛیٗ ٌزٜٚ اس وٙذر وٕتز ٌزٜٚ ؽذت درد در

 (.p<001/0دار ثٛد ) تفبٚت اس ٘ظز آٔبری ٔؼٙیوٝ ایٗ  ثٛدٔذاخّٝ )رٚس عْٛ ٚ ٞفتٓ( وٕتز اس ٔزضّٝ لجُ اس ٔذاخّٝ 

 پٕبد وٙذر ٚ الِ٘ٛیٗ ثٝ یه ٔیشاٖ در وبٞؼ درد ٘ٛن پغتبٖ ٔؤثز٘ذ. :یزیگٍیجوت
 

 : درد، وٙذر، الِ٘ٛیٗ، ٘ٛن پغتبٖیدیکلمبت کل
 

 

                                                 
پست  ؛051-38591511: تلفه. زاٖیٔؾٟذ، ٔؾٟذ، ا یدا٘ؾٍبٜ ػّْٛ پشؽى ،ییٚ ٔبٔب یدا٘ؾىذٜ پزعتبر ؛یٔؼقٛٔٝ ٔجبرو ًل مکبتببت:ئوًیسىدٌ مس *
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 مقدمٍ

ٔیز ٚ  تغذیٝ ثب ؽیز ٔبدر، یىی اس ػٛأُ ٟٔٓ وبٞؼ ٔزي

ٚ ػٛارك دٚراٖ ٘ٛسادی ٚ رٚیبی اوثز ٔبدراٖ ؽیزدٜ اعت 

. درد ؽذیذ ٘ٛن پغتبٖ ٔٙدز ثٝ دیغتزط ػبعفی (1)

ٔبدر، اختالَ راثغٝ ثیٗ ٔبدر ٚ ٘ٛساد ٚ افشایؼ افغزدٌی 

% 80-90(. ثزآٚرد ؽذٜ اعت وٝ 2ؽٛد ) ثؼذ اس سایٕبٖ ٔی

وٙٙذ  ٞبی ٘ٛن پغتبٖ را تدزثٝ ٔی س٘بٖ ؽیزدٜ ا٘ٛاع سخٓ

ٞبی پغتبٖ ٚ درد سیبد  ٖ ٔجتال ثٝ تزن% اس آ٘ب26ٚ 

ؽٛ٘ذ. ثیؼ اس یه عْٛ ٔبدرا٘ی وٝ ایٗ ػالئٓ را  ٔی

ٞفتٝ اَٚ پظ اس تِٛذ  6وٙٙذ، ٕٔىٗ اعت در  تدزثٝ ٔی

. درد ٕٞزاٜ ثب (4، 3)رٚػ تغذیٝ ٘ٛساد را تغییز دٞٙذ 

یىی اس ٔؾىالت ؽبیغ دٚراٖ ؽیزدٞی  ،ؽمبق پغتبٖ

تٛا٘ذ ثبػث لغغ سٚدٍٞٙبْ ؽیزدٞی ؽٛد.  ٔیاعت وٝ 

ثؼذ اس سایٕبٖ  3-7تزیٗ سٔبٖ ثزٚس آٖ ثیٗ رٚسٞبی  ثیؼ

. (4)وؾذ  ٞفتٝ عَٛ ٔی 6اعت ٚ در ثزخی س٘بٖ تب 

. % ٌشارػ ؽذٜ اعت34-96ؽیٛع درد ٘ٛن پغتبٖ ثیٗ 

ٞز  یٛ٘یغف،ثٟذاؽت ٚ  یثب تٛخٝ ثٝ تٛفیٝ عبسٔبٖ خٟب٘

ٔبدر ٚ  یزثب ؽ یا٘طقبر یٝٔبٜ تغذ 6ٔذت  ثٝ یذ٘ٛساد ثب

(. ػٛأُ 5) عبَ داؽتٝ ثبؽذ 2ٔذت  ثٝ راادأٝ آٖ 

د٘جبَ درد ٘ٛن  ٞب وٝ ثٝ ٔب٘ٙذ عیتٛویٗ اِتٟبثی پیؼ

ٔٙدز ثٝ اِتٟبة، آعیت عِّٛی،  ،ؽٛ٘ذ پغتبٖ تزؽص ٔی

تٛعیٗ ٚ  ػفٛ٘ت ٚ ٕٞسٙیٗ ثبػث ٟٔبر تزؽص اوغی

ؽٛ٘ذ. اس دالیُ درد، آعیت ٚ ؽمبق  وبٞؼ تزؽص ؽیز ٔی

تٛاٖ ثٝ زغجیذٖ ٘بفطیص دٞبٖ ٘ٛساد ثٝ  ٘ٛن پغتبٖ ٔی

٘ٛساد، اعتفبدٜ اس  پغتبٖ، ٚضؼیت لزارٌیزی ٘بٔٙبعت

 .(4)آِٛدٌی ثب وب٘ذیذا آِجیىب٘ظ اؽبرٜ وزد  ٚ ؽیزدٚػ

در فٛرت ػذْ درٔبٖ ؽمبق پغتبٖ، ٔؾىالتی اس لجیُ 

خٛ٘زیشی ثزای ٔبدر ایدبد خٛاٞذ ؽذ.  درد ؽذیذ ٚ

ٕٞسٙیٗ، ؽمبق پغتبٖ ثٝ ػٙٛاٖ ٔذخّی ثزای ٚرٚد 

ثبوتزی ٞب ػُٕ وزدٜ ٚ ٔی تٛا٘ذ ٔٛخت اِتٟبة پغتبٖ یب 

فزاٚاٖ ثب اثزات ٔختّف  یٞب (. درٔب6ٖ) ٔبعتیت ؽٛد

ثزای درد ٘ٛن پغتبٖ ٚخٛد دارد اس خّٕٝ وٕپزط آة 

ٞبی  ٗ، اعپزیوٛٔیٗ، الِ٘ٛیرٌزْ ٚ ویغٝ زبی، وٛ

یذٞب، ٞیذرٚصَ، ٌّیغیزیٗ، ئعپتیه، وٛرتیىٛاعتزٚ آ٘تی

پٕبد اپیىبر، فتٛتزاپی، والٞه ٘مزٜ، اعب٘ظ ٔٙتَٛ ٚ در 

، ؽٛد اعتفبدٜ ٔی ٔبدر یزٞب اس ؽ ثغیبری اس فزًٞٙ

ٕٞسٙیٗ ثزای پیؾٍیزی ٚ درٔبٖ ؽمبق ٚ درد پغتبٖ، اس 

پٕبدٞب ٞب ٚ  ٞب، ِٛعیٖٛ ٞبی ٔٛضؼی ٘ظیز وزْ فزآٚردٜ

وذاْ اثجبت ٘ؾذٜ اعت  ؽٛد وٝ وبرایی ٞیر اعتفبدٜ ٔی

درٔبٖ تٛفیٝ ؽذٜ ؽمبق ٚ درد ٘ٛن پغتبٖ  ،(. الِ٘ٛی5ٗ)

الِ٘ٛیٗ ثب ٕٔب٘ؼت در ثزاثز اس دعت رفتٗ  .(7)اعت 

ثبػث ثٟجٛد ؽمبق ٚ درد ٘ٛن پغتبٖ  ،پٛعترعٛثت 

در ٘میضی  اثزات ضذٚ ٔغبِؼبت ٔختّف. در (8)د ؽٛ ٔی

ٌشارػ الِ٘ٛیٗ ثز درٔبٖ درد ٚ ؽمبق پغتبٖ  ٔٛرد اثزات

( اعتفبدٜ اس 2003در ٔغبِؼٝ داد ٚ ٕٞىبراٖ ) .اعت ؽذٜ

الِ٘ٛیٗ ثبػث افشایؼ ػفٛ٘ت ؽمبق پغتبٖ در ٔمبیغٝ ثب 

(. اس عزفی 9وٙٙذٜ ٞیذرٚصَ ؽذٜ ثٛد ) ٌزٜٚ دریبفت

ای ثب ٞذف ٔمبیغٝ  ( در ٔغبِؼ2011ٝداوٗ ٚ ٕٞىبراٖ )

ٔبدر ثز درٔبٖ ؽمبق ٘ٛن پغتبٖ، ثیبٖ اثز الِ٘ٛیٗ ٚ ؽیز 

وزد٘ذ وٝ الِ٘ٛیٗ در درٔبٖ ؽمبق ٚ درد ٘ٛن پغتبٖ اس 

ػٙٛاٖ   عت ٌیبٞی ثٝ(. 10تز اعت ) ؽیز ٔبدر ٔؤثز

 ثبؽذ % ٔزدْ ٔی80ٔٛرد پذیزػ  ،ای اس عت ٔىُٕ ؽبخٝ

ٞبی اخیز ثب تٛخٝ ثٝ ػذْ ٔٛفمیت  . در عبَ(11)

ٔطممیٗ ثٝ اعتفبدٜ اس دارٚٞبی  ،ٞبی درٔب٘ی ٔٛخٛد رٚػ

اس خّٕٝ ایٗ  .(12 ،8 ،5) ا٘ذ ٌیبٞی ٌزایؼ پیذا وزدٜ

ٚرا اؽبرٜ وزد وٝ در  تٛاٖ ثٝ خزفٝ ٚ آِٛئٝ ٌیبٞبٖ ٔی

تز اس الِ٘ٛیٗ ٌشارػ  درٔبٖ ؽمبق ٚ درد ٘ٛن پغتبٖ ٔؤثز

ٞب ثٝ لغؼیت  وذاْ اس ایٗ درٔبٖ تأثیز ٞیر (.13) ا٘ذ ؽذٜ

 رسیٙی فٕغیه ٘ٛع  ،. وٙذر(5) ثٝ اثجبت ٘زعیذٜ اعت

آیذ.  دعت ٔی ٔؼغز اعت وٝ اس زٙذٌٛ٘ٝ خٙظ ثٛعّیب ثٝ

بی تزپٙٛئیذٞ اعیذٞب ٌزٚٞی اس تزی ثٛعِٛیه

دٞٙذٜ رسیٗ وٙذر  تزیٗ ٔبدٜ تؾىیُ پٙتبعیىّیه ٚ افّی

-5ایٗ تزویجبت ٟٔبروٙٙذٜ اختقبفی آ٘شیٓ  .ٞغتٙذ

فٛرت  ٞب را ثٝ ِیپٛاوغیض٘بس ٞغتٙذ ٚ ثیٛعٙتش ِىٛتزیٗ

فبوتٛرٞبی  ،ٕ٘بیٙذ ٚ ػالٜٚ ثز ایٗ ٚاثغتٝ ثٝ دٚس ٟٔبر ٔی

اعیذٞب در عی ٔىب٘یغٓ اِتٟبثی،  ٞذف دیٍز ثٛعِٛیه

وب٘ٛرتبس در عیغتٓ  c3ای وبپبثی،  ٔغیز فبوتٛر ٞغتٝ

(. اثز 14ثبؽٙذ ) ٔی 2ٚ  1وٕپّٕبٖ ٚ تٛپٛ ایشٚٔزاسٞبی 

. (15) تعٛر لغغ ثبثت ؽذٜ اع اِتٟبثی ایٗ رسیٗ ثٝ ضذ

سخٓ اعتفبدٜ  یبْٟبة ٚ اِتؽزق اس خٛاؿ ضذاِت در

 وٝ خبیی وٝ اعت ایٗ ثز اػتمبد اتیٛپی در. ؽٛد ٔی

در  اعت. ثخؼ آراْ یٔطّ دار٘ذ، لزار ثٛعِٛیب درختبٖ

. در ٞٙذ ؽٛد ٔیپب٘غٕبٖ سخٓ اس وٙذر اعتفبدٜ  یثزا یبوٙ

درٔبٖ اِتٟبة اعتفبدٜ  یٌغتزدٜ ثزا فٛرت ثٝ یش٘
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ٚ  وجٛدی وزدٖ ثزعزف ثزای ثبعتبٖ زیٗ در. ؽٛد ٔی

 ؽذٜ اعت ٔیاعتفبدٜ اس وٙذر  یػفٛ٘ ٞبی سخٓدرٔبٖ 

در ٔمبدیز ٔقزف  دارٚیی ایٕٗ اعت ٚ ،وٙذر. (16)

ٌٛ٘ٝ تأثیز ٘بٔغّٛة ٌشارػ ٘ؾذٜ اعت  ٔؼِٕٛی ٞیر

وٝ  ٖ داد( ٘ؾب2011. ٔغبِؼٝ ا٘قبری ٚ ٕٞىبراٖ )(11)

ثٝ یه ٔیشاٖ  1وّپٛرٜتٟٙبیی یب ٕٞزاٜ ثب  ػقبرٜ وٙذر ثٝ

ٚ ثبػث تغزیغ در رٚ٘ذ اِتیبْ  اعتثز ؤدر ثٟجٛد سخٓ ٔ

. ٕٞسٙیٗ در (14)ؽٛد  سخٓ عٛختٍی در ٔٛػ ٔی

( ػقبرٜ وٙذر ثب 2008) ٔغبِؼٝ اِطزاعی ٚ ٕٞىبر

ٞبی خب٘ٛری، ثٝ ا٘ذاسٜ  ٔذَدرفذٞبی ٔختّف در 

تز اس آٖ در وبٞؼ درد ٔؤثز  آعپزیٗ ٚ ٌبٞی ثیؼ

ٌشارػ ؽذ وٝ ٔىب٘یغٓ آٖ اس عزیك ٟٔبر ِیپٛاوغیض٘بس 

ٞب ثٛدٜ اعت  ٘ذیٗفٛرت اختقبفی ٚ ٟٔبر پزٚعتبٌال ثٝ

ایٕٙی ٚ  ،(2015ر ٔغبِؼٝ تبٌٙی ٚ ٕٞىبراٖ )د .(17)

وبرایی وزْ ثب پبیٝ وٙذر ثزای وٕه ثٝ خٌّٛیزی اس 

آعیت پٛعتی ثؼذ اس پزتٛدرٔب٘ی در وبرعیٙٛٔبی پغتبٖ 

ثب تٛخٝ ثٝ ؽیٛع ثبالی ؽمبق پغتبٖ وٝ . (18)تأییذ ؽذ 

ثبؽذ ٚ ػذْ ٚخٛد  یه ػبُٔ ٟٔٓ در لغغ ؽیزدٞی ٔی

یه درٔبٖ تٛافمی ٚ ثب تٛخٝ ثٝ ایٙىٝ وزْ الِ٘ٛیٗ درٔبٖ 

فبظتی ثبؽذ ٚ تٟٙب ٘مؼ ض رایح ٔٛرد اعتفبدٜ پشؽىبٖ ٔی

در ثزاثز اس دعت دادٖ رعٛثت پٛعت را دارد ٚ ٕٞسٙیٗ 

ٞب  ٘ذیٗخٛاؿ ضذدرد ثب ٟٔبر وزدٖ پزٚعتبٌالثب تٛخٝ ثٝ 

 ،ِیپٛاوغیض٘بس 5ٚ ضذاِتٟبثی وٙذر اس خّٕٝ ٟٔبر آ٘شیٓ 

ٔمبیغٝ اثز پٕبد وٙذر ٚ الِ٘ٛیٗ ثز  ٔغبِؼٝ ضبضز ثب ٞذف

 ثٟجٛد ؽمبق ٚ ؽذت درد ٘ٛن پغتبٖ در س٘بٖ ؽیزدٜ

وٙٙذٜ ثٝ ٔزاوش ثٟذاؽتی ٚ درٔب٘ی ؽٟز ٔؾٟذ  ٔزاخؼٝ

 .ا٘دبْ ؽذ
 

 کبرريش
عٛوٛر اس ثٟٕٗ  وبرآسٔبیی ثبِیٙی تقبدفی عٝایٗ ٔغبِؼٝ 

 68ثز رٚی  1398 عبَ ٔبٜ یجٟؾتتب ارد 1397ٔبٜ عبَ 

وٙٙذٜ ثٝ ٔزاوش ثٟذاؽتی درٔب٘ی  سٖ ٚاخذ ؽزایظ ٔزاخؼٝ

 ؽذ.اِجٙیٗ )ط( ٔؾٟذ ا٘دبْ  ٚ ثیٕبرعتبٖ اْ

ٔؾبثٝ  ای وٝ ٔغبِؼٝ خب ضدٓ ٕ٘ٛ٘ٝ اس آٖ ییٗتؼ یثزا

ؽمبق ٚ درد ٘ٛن پغتبٖ را ثب  یزٞبی٘ؾذ وٝ ٔتغ یبفت

 وزدٜ ثبؽذ، ضدٓ ٕ٘ٛ٘ٝ ثز یاعتفبدٜ اس پٕبد وٙذر ثزرع

                                                 
1 Teucium polium 

٘فز اس  10 ی( ثز رٚیّٛت)پب یٔمذٔبت ٔغبِؼٝ یحاعبط ٘تب

پضٚٞؼ در ٞز ٌزٜٚ ثب اعتفبدٜ اس فزَٔٛ  ٞبیٚاضذ

ٚاثغتٝ )ثٟجٛد  ٔتغیز دٚ اعبط ثز ٞب یبٍ٘یٗٔ یغٝٔمب

% ٚ تٛاٖ 95 اعٕیٙبٖ یتؽمبق ٚ ؽذت درد( ثب ضز

٘فز  35 ،ثیٙی ٔٛارد ضذف اضتٕبِی ثب پیؼٚ  %80آسٖٔٛ 

ؽذ وٝ  ٌزفتٝ ٘ظز در٘فز  70ٌزٜٚ ٚ در ٔدٕٛع  در ٞز

ضذف  یبرٞبیدارا ثٛدٖ ٔؼ دِیُ ثٝ٘فز  2در عَٛ ٔغبِؼٝ 

 ٔغبِؼٝ اس( پٕبد اس ٔٛلغ ثٝعتفبدٜ ػذْ ا یُاس ٔغبِؼٝ )دِ

 پبیبٖ ثٝ را ٔغبِؼٝ٘فز  68 یتٟ٘ب در ؽذ٘ذ ٚ خبرج

 پٕبد ٌزٜٚ در ٘فز 34 ٚ الِ٘ٛیٗ ٌزٜٚ در ٘فز 34) رعب٘ذ٘ذ

داؽتٗ ّٔیت  ؽبُٔ:ثٝ ٔغبِؼٝ ٔؼیبرٞبی ٚرٚد (. وٙذر

ٚ  3ایزا٘ی، عبوٗ ٔؾٟذ ثٛدٖ، وغت ضذالُ ٕ٘زٜ 

تز اس ٔمیبط دیذاری درد، داؽتٗ ضذالُ عٛاد  ثیؼ

تٛا٘بیی ثزلزاری ارتجبط تّفٙی عی  ،خٛا٘ذٖ ٚ ٘ٛؽتٗ

، داؽتٗ ٘ٛساد ٛلّ تطمیك ثزای ثیٕبر، داؽتٗ سایٕبٖ ته

 ٝلجُ اس عٝ ٔبٞ یعٌٛ٘ٛزاف بی LMPتزْ عبِٓ ثز اعبط 

تغذیٝ ا٘طقبری ثب ؽیز ٔبدر، ٚسٖ ٘ٛساد ثیٗ ثبرداری،  عْٛ

، ػذْ اثتالء ٘ٛساد ثٝ ٞز ٘ٛع ٘بٞٙدبری در 4000-2500

دٞبٖ، وبْ، فه ٚ فٛرت ٚ لبرذ دٞبٖ، ٔجتال ٘جٛدٖ ٔبدر 

اختالَ ) ثٝ ٔؾىالت رٚضی ٚ رٚا٘ی ؽٙبختٝ ؽذٜ

٘ذاؽتٗ ، (... اختالَ اعتزط ٚ اختالَ ٚعٛاط، اضغزاة،

ٞبی ٘ٛن  ٚ اضتمبٖ پغتبٖ ٚ ٘بٞٙدبریآثغٝ، ػفٛ٘ت 

 بیثشري ٚ ثزآٔذٜ ٚ  بریثغ تٛرفتٝ ثٛدٖ، بیفبف ) پغتبٖ

٘ذاؽتٗ  (،ؽىُ ٚاضص ٘ٛن پغتبٖ زییٞز ٘ٛع تغ

ػذْ  ٚ ضغبعیت ثبثت ؽذٜ ٔبدر ثٝ وٙذر ٚ الِ٘ٛیٗ

اعتفبدٜ ٔبدر ثزای ٘ٛساد اس پغتب٘ه، ؽیؾٝ ٚ ٘ٛن پغتبٖ 

ؽبُٔ: اثتالء غبِؼٝ اس ٔثٛد. ٔؼیبرٞبی خزٚج  یىیپالعت

ٔبدر در عی ٔغبِؼٝ ثٝ ٔبعتیت، آثغٝ ٚ یب اضتمبٖ 

 ،پغتبٖ، اثتالء ٘ٛساد در ضیٗ ٔغبِؼٝ ثٝ ثزفه دٞبٖ

اثتالء ٔبدر ٚ ٘ٛساد ثٝ ، ٔقزف دارٚ ثٝضغبعیت ٔبدر 

اعتفبدٜ  ،ٞزٌٛ٘ٝ ٔؾىّی وٝ ٔب٘غ ؽیزدٞی اس پغتبٖ ؽٛد

ٔذت سٔبٖ ثیٛتیه در  ٞبی دیٍز ٔب٘ٙذ آ٘تی ٔبدر اس درٔبٖ

ٔبدر اس دارٚٞبی ٔغىٗ در وزدٖ اعتفبدٜ  ،ا٘دبْ ٔغبِؼٝ

دٚس ٔتٛاِی یب ٔتٙبٚة  2اعتفبدٜ ٔبدر  ، ػذْعَٛ ٔغبِؼٝ

. ثٛدتغذیٝ ا٘طقبری ٘ٛساد ثب ؽیز ٔبدر ػذْ اس درٔبٖ ٚ 

تٛضیطبت السْ در ارتجبط ثب عزش تطمیك، رٚػ ا٘دبْ 

پضٚٞؼ، ٘طٜٛ اعتفبدٜ اس دارٚ ٚ اضتٕبَ ضغبعیت 
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دادٜ ؽذ. در فٛرت تٕبیُ  ٚاضذٞبی پضٚٞؼدارٚیی ثٝ 

٘بٔٝ وتجی اس ایؾبٖ اخذ  ثٝ ؽزوت در پضٚٞؼ، رضبیت

ٌزدیذ ٚ ثٝ آٟ٘ب اعٕیٙبٖ دادٜ ؽذ وٝ اعالػبت آٟ٘ب 

تٛا٘ٙذ اس  سٔبٖ وٝ ثخٛاٞٙذ ٔی ٔطزٔب٘ٝ خٛاٞذ ٔب٘ذ ٚ ٞز

 ٔغبِؼٝ خبرج ؽٛ٘ذ.

 ٔزضّٝ درا٘دبْ ؽذ.  یا رٚػ زٙذ ٔزضّٝ ثٝ یزیٌ ٕ٘ٛ٘ٝ

 ثٟذاؽت)ٔزوش  ٔؾٟذ ؽٟز ثٟذاؽت ٔزاوش ثیٗ اس اَٚ

 یكٚ اس عز یتقبدف عٛر ثٝٚ ثبٔٗ(،  5 ،3 ،2 ،1 ؽٕبرٜ

 ؽٕبرٜ ثٟذاؽت)ٔزوش  ؽذ٘ذ ا٘تخبة ٔزوش دٚ وؾی لزػٝ

 ٔزوش اس دْٚ ٔزضّٝ در(. 5 ؽٕبرٜ ثٟذاؽت ٔزوش ٚ 2

( ٚ اس ٔزوش 2٘ضاد ٚ ٚضذت  ی)ٞبؽٕ ٔزوش 2، دٚ ؽٕبرٜ

 22 ٚ)وبرٔٙذاٖ  ٔزوش 2 یش٘ 5ؽٕبرٜ  یدرٔب٘ یثٟذاؽت

 آٟ٘ب تیزٚئیذ ٚاضذ ثٝ ٔزاخؼیٗ سیبد تؼذاد ثز اعبط( ثٟٕٗ

ثخؼ پظ اس  در ٕٞسٙیٗ ٚ ٔزاوش ایٗ در. ؽذ٘ذ ا٘تخبة

 ،)ط( یٗاِجٙ اْ یٕبرعتبٖث یزؽ یٙیهٚ وّ یٕبٖسا

 ٔؼیبرٞبی دارای افزاد ثیٗ اس آعبٖ رٚػ ثٝ ٌیزی ٕ٘ٛ٘ٝ

 پضٚٞؼ ٚاضذٞبی تخقیـ. ؽذ ا٘دبْ پضٚٞؼ ثٝ ٚرٚد

 SPSS افشار اعتفبدٜ اس ٘زْثب  الِ٘ٛیٗ ٚ وٙذر ٌزٜٚ دٚ ثٝ

 ٔٙظٛر ثٝوٝ  تزتیت ذیٗث ؛فٛرت ٌزفت (21)٘غخٝ 

 پغتبٖ، ٘ٛن ؽمبق ٕ٘زٜ ٘ظز اس ٞب ٌزٜٚ عبسی ٍٕٞٗ

 4 ٚ 3، 2 ؽمبق ٕ٘زٜ سیزٌزٜٚ عٝ در تقبدفی تٛاِی تِٛیذ

٘ظز  یٗضبفُ ؽٛد دٚ ٌزٜٚ اس ا یٙبٖفٛرت ٌزفت تب اعٕ

افشار  ؽذٜ ثب ٘زْ یذتِٛ یتقبدف یٍٕٞٗ ٞغتٙذ. تٛاِ

SPSS ٘ٛؽتٝ ؽذٜ ٚ در پبوت  یوٛزى ٞبی وبرت رٚی

ٚاخذ  یٗاس ٔزاخؼ یىیؽذ. ٞز ٔٛلغ  یدرة ثغتٝ ٍٟ٘ذار

درة پبوت ثبس ٚ  ؽذ، ٔیدادٜ  یـٚرٚد تؾخ یبرٞبیٔؼ

. فٕغ ؽٛد ٚارد ٌزٜٚ وذاْ ثٝ ثبیذ وٝ ؽذ ٔیٔؾخـ 

وٙذر اس عالٔتىذٜ دا٘ؾىذٜ عت عٙتی ٚ ٔىُٕ دا٘ؾٍبٜ 

 E 1046-FUMHػّْٛ پشؽىی ٔؾٟذ ثب وذ ٞزثبریْٛ 

ٌزْ وٙذر  100. خٟت تٟیٝ ػقبرٜ وٙذر، ٌزدیذتٟیٝ 

ضالَ ٞیذرٚاِىّی  آعیبة ؽذ ٚ تٛعظ رٚػ عٛوغّٝ ثب

ٌیزی ا٘دبْ ؽذ. پظ اس  عبػت ػقبرٜ 24ٔذت  % ث70ٝ

َ تٛعظ دعتٍبٜ رٚتبری ا٘دبْ ٚ ٌیزی، ضذف ضال ػقبرٜ

ٌزْ پٛدر  100ٟ٘بیت ػقبرٜ وٙذر ضبفُ ؽذ. اس ٞز در 

% ثب 2دعت آٔذ ٚ پٕبد وٙذر  ٌزْ ػقبرٜ ثٝ 60وٙذر، 

اعتفبدٜ اس ٔمذار ٔؾخـ ػقبرٜ وٙذر ثز پبیٝ الِ٘ٛیٗ 

ٌزٔی  30ٞبی  تٟیٝ ؽذ. دارٚٞب تٛعظ دارٚعبس در لٛعی

 .( ؽذ٘ذA  ٚBثٙذی ٚ وذٌذاری ) ثغتٝ

فٛرت ثٛد وٝ پضٚٞؾٍز پظ اس تقٛیت  وبر ثذیٗ رٚػ

٘بٔٝ تأییذیٝ اس وٕیتٝ اخالق ثب وذ  عزش ٚ ٌزفتٗ

IR.MUMS.NURSE.REC.1397.068  ٝارائ ٚ

٘بٔٝ  آٖ ثٝ ٚاضذ تطقیالت تىٕیّی ٚ دریبفت ٔؼزفی

رعٕی اس دا٘ؾىذٜ پزعتبری ٚ ٔبٔبیی ٔؾٟذ، 

ٚ ٔؼبٚ٘ت )ط( اِجٙیٗ  ای ثزای ثیٕبرعتبٖ اْ ٘بٔٝ ٔؼزفی

٘بٔٝ ثٝ ٔغئِٛیٗ ٔؼبٚ٘ت  ی اخذ ٕ٘ٛد. ٔؼزفیتثٟذاؽ

ؽمبق  یشاٖعٙدؼ ٔ ثزایثٟذاؽتی ؽٟز ٔؾٟذ ارائٝ ؽذ. 

اعتٛر اعتفبدٜ  یبط٘ٛن پغتبٖ تٛعظ پضٚٞؾٍز اس ٔم

ثٝ ٘ٛن پغتبٖ  وٝ اعت 0-4درخٝ اس  5 یؽذ وٝ دارا

 در فٛرت لزٔش ففز، ٕ٘زٜ یؼیثذٖٚ درد ثب رً٘ عج

ثبؽذ  یزدٞیٚ درد فمظ در ؽزٚع ؽ٘ٛن پغتبٖ  ثٛدٖ

ٚ در فبفّٝ  یزدٞی، ٘ٛن پغتبٖ لزٔش ٚ درد در ؽ1ٕ٘زٜ 

، ٘ٛن پغتبٖ ؽزٚع ثٝ تزن 2ٕ٘زٜ  ثبؽذ ٞب یزدٞیؽ یٗث

 یٗٚ در فبفّٝ ث یزدٞیثزداؽتٗ وزدٜ ٚ درد در ؽزٚع ؽ

وٝ ٘ٛن پغتبٖ  یٚ در فٛرت 3ٕ٘زٜ ثبؽذ ٞب  یزٞیؽ

ذ ٚ درد در ؽزٚع ثبؽ یشیر ثذٖٚ خٖٛ یبدزبر ؽمبق ثب 

، ثبؽذ ٞب یزدٞیؽ یٗآٖ ٚ در فبفّٝ ث یٗٚ ض یزدٞیؽ

ٔبدرا٘ی وٝ ثب تؾخیـ ؽمبق پغتبٖ  .ؽذ ٔیدادٜ  4ٕ٘زٜ 

ٚ ٕ٘زٜ ؽمبق پغتبٖ تٛعظ  وزدٜثٝ ٔزوش فٛق ٔزاخؼٝ 

ٚ  2پضٚٞؾٍز ثز اعبط ٔمیبط اعتٛر ثیؾتز یب ٔغبٚی 

، ثبؽذ 3ؽذت درد عجك ٔؼیبر دیذاری درد ثیؼ اس 

 .٘ذٛاٖ ٕ٘ٛ٘ٝ ا٘تخبة ؽذػٙ ثٝ

ؽذت درد ثب اعتفبدٜ اس ٔمیبط ػذدی درد ٚ ثب ثیبٖ ٕ٘زٜ 

وؼ ٔذرج ثجت ؽذ. ایٗ  درد تٛعظ ٔبدر ثز رٚی خظ

ثبؽذ وٝ ففز  ٔی 0-10ثٙذی ؽذٜ اس  ٔؼیبر اثشاری درخٝ

درد ٔتٛعظ ٚ  4-6درد ٔالیٓ،  1-3٘ؾب٘ٝ ثذٖٚ درد، 

اعتب٘ذارد ثبؽذ. ایٗ ٔمیبط اثشاری  درد ؽذیذ ٔی 10-7

( تأییذ 2011ثٛدٜ ٚ رٚایی آٖ تٛعظ فزیزا ٚ ٕٞىبراٖ )

رٚػ  (. فبٖ ٚ ٕٞىبراٖ پبیبیی آٖ را ث34ٝ) ؽذٜ اعت

(. ثزای ثزرعی آعیت 35) ا٘ذٜ وزدآسٖٔٛ ٔدذد تأییذ 

ٔمیبط ایٗ . ؽذ٘ٛن پغتبٖ اس ٔمیبط اعتٛر اعتفبدٜ 

 اعتفبدٜ اس آٖثب  وٝ ثبؽذ ٔی 0-4درخٝ اس  5دارای 

ریشی اس ٘ٛن  ٞبی لزٔشی، ادْ، اِتٟبة، تزن ٚ خٖٛٔؼیبر

ؽٛد. ثٝ ٘ٛن پغتبٖ ثذٖٚ درد ثب رً٘  پغتبٖ ثزرعی ٔی
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عجیؼی ٕ٘زٜ ففز، ٘ٛن پغتبٖ وٕی لزٔش ٚ درد فمظ در 

، ٘ٛن پغتبٖ وٕی لزٔش ٚ درد 1ؽزٚع ؽیزدٞی ٕ٘زٜ 

فمظ در ؽزٚع ؽیزدٞی ٚ در فبفّٝ ثیٗ ؽیزدٞی ٕ٘زٜ 

بٖ ٚ درد در ؽزٚع ؽیزدٞی ٚ ، تزن ثزداؽتٗ ٘ٛن پغت2

سخٓ  ٚ در فٛرت 3ٞب ٕ٘زٜ  در فبفّٝ ثیٗ ؽیزدٞی

پغتبٖ ثب یب ثذٖٚ خٛ٘زیشی، درد در ؽزٚع ؽیزدٞی ٚ در 

. رٚایی ٌزفت  ٔیتؼّك  4ٞب ٕ٘زٜ  فبفّٝ ثیٗ ؽیزدٞی

تٛعظ اعتٛر ٚ  1988ٔطتٛای ٔمیبط اعتٛر در عبَ 

وجزی تٛعظ أیزػّی ا 2014رٚایی آٖ در ایزاٖ در عبَ 

. وبرثزد (18 ،11)رٚػ رٚایی ٔطتٛا تأییذ ؽذٜ اعت  ثٝ

٘فز اس  7ایٗ اثشار در خبٔؼٝ ایٗ پضٚٞؼ ثٝ ٘ظز ٚ تأییذ 

اػضبء ٞیئت ػّٕی دا٘ؾىذٜ پزعتبری ٚ ٔبٔبیی ٔؾٟذ 

رٚػ  راد ثٝ رعیذ. پبیبیی ٔمیبط اعتٛر در ٔغبِؼٝ وبظٕی

. در (3)% تأییذ ٌزدیذ 92ارس ثب ضزیت تٛافك  پبیبیی ٞٓ

ٛافك ارسیبثبٖ تٛعظ اعتبد ٔغبِؼٝ ضبضز ٘یش ثب رٚػ ت

ثب ضزیت  ،٘فز 10ا٘دبْ ثز رٚی  ٚ رإٞٙب ٚ پضٚٞؾٍز

89/0;r  .تأییذ ؽذ 

پضٚٞؼ پظ اس ٔؼزفی پضٚٞؼ، ٔشایب،  ٞبیثزای ٚاضذ

خغزات ٚ خجزاٖ خغزات، ٔطزٔب٘ٝ ثٛدٖ اعالػبت ٚ ضك 

 یا٘قزاف اس ٔغبِؼٝ تٛضیص دادٜ ؽذ ٚ پظ اس أضب

وتجی ٚ تجییٗ اٞذاف  ٘بٔٝ وتجی ٚ وغت ٔٛافمت رضبیت

ثب اعتفبدٜ اس فزْ  آٟ٘بٔغبِؼٝ، ؽزایظ ٚرٚد ٚ خزٚج در 

ٞبی  ا٘تخبة ٕ٘ٛ٘ٝ ثزرعی ؽذ ٚ در ٞز دٚ ٌزٜٚ ٔزالجت

)آٔٛسػ ٘طٜٛ فطیص ؽیزدٞی( تٛعظ پضٚٞؾٍز  ٔؼَٕٛ

آٔٛسػ دادٜ ؽذ. پضٚٞؾٍز در رٚس ٔزاخؼٝ ٚ لجُ اس 

ٞز دٚ ٌزٜٚ آٔٛسػ رٚتیٗ تىٙیه  ثٝ افزادٔذاخّٝ 

ؽیزدٞی )ؽبُٔ ٚضؼیت فطیص ٔبدر در ٍٞٙبْ 

دادٖ ٘ٛن پغتبٖ در دٞبٖ ٘ٛساد،  ؽیزدٞی، ٘طٜٛ لزار

فٛرت ا٘فزادی ٚ  ثٝرا رٚػ در آغٛػ ٌزفتٗ ٘ٛساد ٚ ...( 

در ٕٞزاٜ ثب پٕفّت آٔٛسػ ؽیزدٞی ثٝ ٔبدر داد. ٔبدر 

داد تب ضٕٗ ارسیبثی  ٔیٔمبثُ پضٚٞؾٍز ثٝ ٘ٛساد خٛد ؽیز 

ٔبدر ثز اعبط فزْ فٟزعت  ،رٚػ فطیص ؽیزدٞی

ٚارعی ؽیزدٞی، ٔیشاٖ دردی وٝ ٍٞٙبْ ؽیز دادٖ 

ٔطتُٕ ؽذٜ اعت را ثب اعتفبدٜ اس ٔمیبط دیذاری 

عٙدؼ درد ٘ؾبٖ دٞذ. ٕٞسٙیٗ ٔمیبط اعتٛر ٘یش در 

ؽذ. خٟت تؼییٗ  ٔی ُیٕٞبٖ رٚس تٛعظ پضٚٞؾٍز تىٕ

عبػت لجُ اس  8ضغبعیت ثٝ دارٚ اس ٔبدر درخٛاعت ؽذ 

رٚ آٖ را ثٝ پٛعت ثبسٚ ثٕبِذ ٚ در فٛرت ػذْ ٔقزف دا

ثبر ثالفبفّٝ ثؼذ اس ؽیزدٞی، پغتبٖ ٚ  2رٚسی  ،ضغبعیت

دعتٟبیؼ را تٕیش ثؾٛیذ، عپظ ثٝ ا٘ذاسٜ یه ثٙذ 

اٍ٘ؾت اس دارٚ را ثز ٘ٛن پغتبٖ ثٕبِذ تب الیٝ ٘بسن وُ 

ؽمبق را ثپٛؽب٘ذ ٚ لجُ اس ؽیزدٞی ٔدذد )ضذالُ ثٝ 

اعتؼٕبَ دارٚ( پغتبٖ را ثب آة  فبفّٝ ٘یٓ عبػت پظ اس

ٞز دٚ ٌزٜٚ  اٖدر ضٕٗ اس ٔبدر .ٌزْ ؽغتؾٛ دٞذ

ادأٝ دٞٙذ ٚ رٚس عْٛ ٚ  رٚس 7تب درٔبٖ را تب  ؽذخٛاعتٝ 

ٔزاخؼٝ وٙٙذ. فزْ ثجت دفؼبت  یٞؾتٓ خٟت ثزرع

رٚس، عَٛ ٔذت ؽیزدٞی در ٞز ٚػذٜ  ؽیزدٞی در ؽجب٘ٝ

ثبر ؽیزدٞی در  عبػت ثؼذ اس ٞز 24ٚ ؽذیذتزیٗ درد در 

اختیبر ٚاضذ پضٚٞؼ لزار دادٜ ؽذ تب در عی رٚسٞبی 

ٚ در رٚس عْٛ ٚ ٞؾتٓ ثؼذ اس آغبس  ٕ٘ٛدٜٔغبِؼٝ تىٕیُ 

پضٚٞؾٍز  ،ٔذاخّٝ ثٝ ٕٞزاٜ داؽتٝ ثبؽذ. در عی ٔغبِؼٝ

ٌزفت ٚ ایدبد یب ػذْ ایدبد  ٔیٞز رٚس ثب ٔبدراٖ تٕبط 

خٛیب ػبرضٝ )لزٔشی، خبرػ، عٛسػ( ٚ رٚ٘ذ ثٟجٛدی را 

ؽذ ٚ ٔبدرا٘ی وٝ رٚس ٞؾتٓ ثٝ ثٟجٛدی وبُٔ ؽمبق ٚ  ٔی

درد ٘ٛن پغتبٖ دعت ٘یبفتٝ ثٛد٘ذ، ثٝ پشؽه ضبضز در 

دِیُ  درٔبٍ٘بٜ ارخبع دادٜ ؽذ٘ذ. در ٞز ٌزٜٚ یه ٘فز ثٝ

ٔٛلغ اس دارٚ اس ٌزٜٚ ضذف ؽذ٘ذ. در ایٗ  ػذْ اعتفبدٜ ثٝ

ٚ ٞب ؽبُٔ: فزْ پزعؾٙبٔٝ  پضٚٞؼ، اثشار ٌزدآٚری دادٜ

ٔؼبیٙٝ )خٟت ٚاضذ پضٚٞؼ(، پزعؾٙبٔٝ اعالػبت فزدی 

ٚ ٔبٔبیی، فزْ پیٍیزی )خٟت ثجت دفؼبت دارٚ( ٚ ٔمیبط 

ػذدی عٙدؼ درد ٚ ٔمیبط اعتٛر ثٛد. رٚایی پزعؾٙبٔٝ 

اعالػبت فزدی ٚ ٔبٔبیی ٚ فزْ پزعؾٙبٔٝ ٚ ٔؼبیٙٝ اس 

تٗ اس اعبتیذ ٚ  7عزیك رٚایی ٔطتٛا ثب اعتفبدٜ اس ٘ظزات 

ّٕی دا٘ؾىذٜ پزعتبری ٚ ٔبٔبیی ٔؾٟذ تؼییٗ ٞیئت ػ

 ٌزدیذ.

 اعتبد تٛعظ ارسیبثبٖ تٛافك رٚػ ثب اعتٛر ٔمیبط پبیبیی

 ضزیت ثب ٘فز 10 رٚی ثز ا٘دبْ ثب پضٚٞؾٍز ٚ رإٞٙب

89/0; r ٚ درد در ٔغبِؼٝ ضبضز ثب  یذاریؽذت د پبیبیی

 r;91/0 ضزیت ثب ٘فز 10 رٚی ثز ثبسآسٖٔٛ -رٚػ آسٖٔٛ 

ػّٕىزد پضٚٞؾٍز در اعتفبدٜ اس فٟزعت  یبییپب .ؽذ ییذأت

 ؽذ؛ تؼییٗ یبثبٖرٚػ تٛافك ارس ثٝ یزدٞیؽ یٚارع

 یزدٞیٟٔبرت ٔبدر در ؽ یزػ،وٝ در ثذٚ پذ یتتزت یٗثذ

ثبر تٛعظ پضٚٞؾٍز ٚ عپظ تٛعظ فزد  یهثٝ ٘ٛساد 

پضٚٞؼ ا٘دبْ ٚ  ی٘فز اس ٚاضذٞب 10 یثز رٚ یٝپب ٞٓ
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 ایٗ یبییطبعجٝ ٚ پبضبفُ ٔ یٞب یبفتٝ یعپظ ٕٞجغتٍ

ٞب  . تدشیٝ ٚ تطّیُ دادٜؽذ ییذأت r;761/0 ضزیت ثب اثشار

( ٚ 21)٘غخٝ  SPSS آٔبری افشار ثب اعتفبدٜ اس ٘زْ

ٞبی آٔبری تی، فیؾز، وبی دٚ ٚ ٚیّىبوغٖٛ ا٘دبْ  آسٖٔٛ

 دار در ٘ظز ٌزفتٝ ؽذ. ٔؼٙی 05/0وٕتز اس  p ؽذ. ٔیشاٖ
 

 َبٍ یبفت
سٖ ؽیزدٜ  68ٚاضذٞبی پضٚٞؼ ؽبُٔ در ایٗ ٔغبِؼٝ 

را  3ؽذت درد ثیؼ اس  ،اس ٔمیبط دیذاری درد ثٛد٘ذ وٝ

٘فزی الِ٘ٛیٗ ٚ پٕبد  34اخذ ٕ٘ٛدٜ ثٛد٘ذ وٝ در دٚ ٌزٜٚ 

 ،ٔغبِؼٝثب تٛخٝ ثٝ ٘تبیح ضبفُ اس وٙذر لزار ٌزفتٙذ. 

 ٚسٖ ٍٞٙبْ تِٛذ ٘ٛسادٔتغیزٞبی عٗ، ؽبخـ تٛدٜ ثذ٘ی، 

اس ٔذاخّٝ در ٞز دٚ ٌزٜٚ دارای  لجُ یزدٞیٚ ٔذت ؽ

دٚ ٌزٜٚ اس ٘ظز  یٕٗٞسٙ(. p>05/0تٛسیغ ٘زٔبَ ثٛد٘ذ )

 ٔیبٍ٘یٗ تطقیالت ٕٞغز٘ظیز  یفیو یٞبیزٔتغ

(22/0;p( خٙغیت ٘ٛساد ،)14/0;pدرآٔذ ٚ )  ٝ٘ٔبٞیب

(12/0;p)  ٍٕٗٞثٛد٘ذ. 

 پغتبٖ ٘ٛن درد ؽذت یبٍ٘یٗدر ٔزضّٝ لجُ اس ٔذاخّٝ ٔ

ٚ در  2/8±3/1 الِ٘ٛیٗ ٌزٜٚ در ٔغبِؼٝ ٔٛرد ٔبدراٖ

آسٖٔٛ  وٝ ثز اعبط ٘تبیح ثٛد 7/7±5/1ٌزٜٚ پٕبد وٙذر 

 ٚخٛد ٘ذاؽتدٚ ٌزٜٚ  یٗث یدار یتفبٚت ٔؼٙ یتٙی،ٚ ٔٗ

(23/0;p.) ّٝیشأٖ یبٍ٘یٗٔ ،در رٚس عْٛ ثؼذ اس ٔذاخ 

ؽذت درد ٘ٛن پغتبٖ ٔبدراٖ ٔٛرد ٔغبِؼٝ در ٌزٜٚ 

وٝ ثٛد  3/5±3/1پٕبد وٙذر ٚ در ٌزٜٚ  7/6±1/1 یٗالِ٘ٛ

 یٗث یدار یتفبٚت ٔؼٙ یتٙی،ٚ آسٖٔٛ ٔٗ ثز اعبط ٘تبیح

ؽذت درد در ٌزٜٚ پٕبد وٙذر  ٚ ٚخٛد داؽتدٚ ٌزٜٚ 

أب در رٚس ، (p<001/0) یبفتٝ ثٛد تزی ثیؼوبٞؼ 

ؽذت درد ٘ٛن  یشأٖ یبٍ٘یٗٔ ،ثؼذ اس ٔذاخّٝ ؾتٓٞ

 9/0±6/0 وٙذر پٕبدپغتبٖ ٔبدراٖ ٔٛرد ٔغبِؼٝ در ٌزٜٚ 

 ثز اعبط ٘تبیح وٝثٛد  0/1±6/0 الِ٘ٛیٗٚ در ٌزٜٚ 

ٚخٛد دٚ ٌزٜٚ  یٗث یدار یتفبٚت ٔؼٙ یتٙی،ٚ آسٖٔٛ ٔٗ

 (.p;40/0) ٘ذاؽت

 ،یح آسٖٔٛ فزیذٔٗب٘ت ثز اعبط ٌزٚٞی در ٔمبیغٝ درٖٚ

در ٌزٜٚ الِ٘ٛیٗ ٔیبٍ٘یٗ ؽذت درد ٘ٛن پغتبٖ ٔزضّٝ 

رٚس عْٛ ٚ ٞفتٓ ثؼذ اس ٔذاخّٝ تفبٚت  ثب لجُ اس ٔذاخّٝ

 ثٛدٚ در ٞز دٚ ٌزٜٚ وبٞؼ یبفتٝ  ؽتداری دا ٔؼٙی

(001/0>p) َٚ(1 )خذ. 

 

 

میبوگیه شدت درد مبدران مبتال بٍ شقبق وًک پستبن مًرد مطبلعٍ در مزاحل قبل ي بعد اس مداخلٍ در دي گزيٌ الوًلیه  -1جديل 

 پمبد کىدر ي

 ٌزٜٚ

 سٔبٖ

 (n;34) پٕبد وٙذر (n;34) الِ٘ٛیٗ
 ٘تیدٝ آسٖٔٛ

 ٔیبٍ٘یٗ±ا٘طزاف ٔؼیبر ٔیبٍ٘یٗ±ا٘طزاف ٔؼیبر

Z ،23/0;p; -18/1 7/7±5/1 2/8±3/1 لجُ اس ٔذاخّٝ
* 

Z ،001/0>p;-90/3 3/5±3/1 7/6±1/1 رٚس عْٛ
* 

Z ،40/0;p;-83/0 0/0±6/9 0/1±6/0 رٚس ٞؾتٓ
* 

 p 001/0>p<001/0 آسٖٔٛ فزیذٔٗ٘تیدٝ 
 

 ٚیتٙی ٔٗ آسٖٔٛ *                              

 

تغییزات ٔیبٍ٘یٗ ؽذت درد در دٚ ٌزٜٚ ، 1ٕ٘ٛدار 

دٞذ وٝ  الِ٘ٛیٗ ٚ پٕبد وٙذر را در ٌذر سٔبٖ ٘ؾبٖ ٔی

ٔیبٍ٘یٗ ٌزٜٚ الِ٘ٛیٗ  ،خش رٚس ٞفتٓ ٞب ثٝ در ٕٞٝ سٔبٖ

 .ثٛد٘غجت ثٝ ٌزٜٚ پٕبد وٙذر ثیؾتز 
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میبوگیه ي اوحزاف معیبر شدت درد مبدران مبتال بٍ شقبق وًک پستبن مًرد مطبلعٍ در مزاحل قبل ي بعد اس مداخلٍ در  -1 ومًدار

 دي گزيٌ الوًلیه ي پمبد کىدر

 

 بحث
وٝ ثب ٞذف تؼییٗ ٚ ٔمبیغٝ اثز پٕبد ضبضز ٔغبِؼٝ  در

ٚ الِ٘ٛیٗ ثز درد ٘ٛن پغتبٖ ا٘دبْ ؽذ، ثب ایٙىٝ در  وٙذر

داری در ٔیبٍ٘یٗ ؽذت درد ثیٗ  رٚس عْٛ اختالف ٔؼٙی

دٚ ٌزٜٚ وٙتزَ ٚ ٔذاخّٝ ٚخٛد داؽت، ِٚی ٔیبٍ٘یٗ 

ٚ ٞؾتٓ ثیٗ دٚ ٌزٜٚ وٙتزَ ٚ  ؽذت درد در رٚسٞبی اَٚ

داری ٘ذاؽت. در ٔغبِؼٝ وبرآسٔبیی  ٔذاخّٝ تفبٚت ٔؼٙی

ثب ٞذف ارسیبثی وٝ ( 2015ٍی ٚ ٕٞىبراٖ )٘ثبِیٙی تب

ثبِیٙی ایٕٙی ٚ وبرایی وزْ ثب پبیٝ وٙذر ثزای وٕه ثٝ 

خٌّٛیزی اس آعیت پٛعتی ثؼذ اس پزتٛدرٔب٘ی در 

ت سٖ وٝ تط 114وبرعیٙٛٔبی پغتبٖ ثز رٚی 

لزار  ػّت وبرعیْٙٛ پزتٛدرٔب٘ی ثؼذ اس خزاضی پغتبٖ ثٝ

وٝ وزْ وٙذر ثزای  ٘ؾبٖ داد، ٌزفتٙذ ا٘دبْ ؽذ

ٞبی پٛعتی ٘بؽی اس تبثؼ  خٌّٛیزی ٚ رفغ ٚاوٙؼ

ٚ درد ضبفُ اس آٖ را وبٞؼ  پزتٛدرٔب٘ی ٔؤثز اعت

. (18) ضبضز ٕٞخٛا٘ی داؽتوٝ ثب ٘تبیح ٔغبِؼٝ  دٞذ ٔی

اثزات "ػٙٛاٖ  تطت( 2008ىبر )ٔغبِؼٝ اِطزاعی ٚ ٕٞدر 

دٞٙذٜ ػقبرٜ خبْ فٕغ وٙذر ػٕب٘ی ثز رٚی  تغىیٗ

عز ٔٛػ ٘ز عٛئیغی  13ثز رٚی  وٝ "ٞبی خب٘ٛری ٔذَ

ػٙٛاٖ ضیٛاٖ آسٔبیؾی ا٘دبْ  ٌزْ ثٝ 20-25ساَ ثب ٚسٖ 

ٞبی ٌٛ٘بٌٖٛ ػقبرٜ خبْ  ؽذ، ػقبرٜ خبْ، اعب٘ظ ٚ ثخؼ

ٌٛزْ ٚسٖ ٌزْ ثٝ اسای ٞز ویّ ٔیّی 300ٞیذرٚاِىّی )

 ثٛد،دعت آٔذٜ  ثذٖ خب٘ٛر( وٝ اس فٕغ ٌیبٜ وٙذر ثٝ

ٞبی  ؽذ ٚ فؼبِیت فٛرت خٛراوی ثٝ خب٘ٛر دادٜ ٔی ثٝ

تغىیٗ درد آٟ٘ب ثب اعتفبدٜ اس دٚ ٔذَ ؽٙبختٝ ؽذٜ درد 

ؽذ )آسٔبیؼ رایشیًٙ اِمب اعتیه  ٞب ارسیبثی ٔی در ٔٛػ

 اعیذ ٚ آسٔبیؼ درد اِمبیی فزٔبِیٗ در ٔٛػ( وٝ ٘تبیح

ضبفُ اس آٖ خٛاؿ ضذاِتٟبة ٚ ضذدرد ػقبرٜ وٙذر ثب 

وٝ در ثزخی  عٛری ثٝ ؛٘ؾبٖ دادرا درفذٞبی ٔختّف 

تز اس  خٛاؿ ضذدرد ثیؼ ،ػقبرٜ وٙذر ٞبیدرفذ

% وٙذر 2اس ػقبرٜ  ضبضزآعپزیٗ ٌشارػ ؽذ. در ٔغبِؼٝ 

ثب ایٗ ٚخٛد ٘تبیح  ،فٛرت ٔٛضؼی اعتفبدٜ ؽذ ٚ ثٝ

 .(17) داؽتبضز ٕٞخٛا٘ی ضٔغبِؼٝ اِطزاعی ثب ٔغبِؼٝ 

ؽٛد یب ثبفت ٔٛرد فذٔٝ  ٚلتی آعتب٘ٝ درد تطزیه ٔی

ٌیزد، ثبفت فذٔٝ دیذٜ ٔٛاد ؽیٕیبیی ثٝ ٘بْ  لزار ٔی

وٙذ وٝ ا٘تٟبی اػقبة را تطزیه  ٞیغتبٔیٗ تزؽص ٔی

ؽٛ٘ذ وٝ ثبػث  ٔیوٙذ. ٔٛاد دیٍزی ٘یش تزؽص  ٔی

اس خّٕٝ  وٝ ذٌ٘زد ٞبی ضغبط ثٝ درد ٔی تطزیه ٌیز٘ذٜ

ثبؽٙذ. ثب  ٞب ٔی ٘ذیٗویٙیٗ ٚ پزٚعتبٌال ایٗ ٔٛاد، ثزادی

تؼذیُ در  ،ٞبی اضؾبیی ثٝ ٔزاوش فٛق تٛخٝ ثٝ ا٘تمبَ درد

ٞب، ٘بؽی اس اثز ػبُٔ یب ػٛأّی اعت وٝ ثز  ایٗ درد

فال٘ٛئیذ ثز ٞبی  عیغتٓ ػقبة ٔزوشی ٔؤثز٘ذ. تزویت

٘ذیٗ ػُٕ اعبط ٟٔبر ٔزوشی ٚ ٔطیغی تِٛیذ پزٚعتبٌال

دِیُ ٔبدٜ ٔؤثزٜ آٖ  . اثزات ضذدرد وٙذر ثٝ(19) وٙٙذ ٔی

ٞبعت وٝ  ثبؽذ. وٙذر دارای ٔمذیز سیبدی اس فَٙٛ ٔی

اعیذٞب  اوغیذا٘ی دارد ٚ ٕٞسٙیٗ ثٛعِٛیه خبفیت آ٘تی

بر ثب ٟٔ ،ثبؽٙذ دٞٙذٜ افّی تزویت وٙذر ٔی وٝ تؾىیُ

ثبػث ٟٔبر تزؽص  ،اختقبفی آ٘شیٓ ِیپٛاوغیض٘بس

ؽٛ٘ذ ٚ ٕٞسٙیٗ اثز ٟٔبری  ٞب ٔی ٞب ٚ ِىٛتزیٗ عیتٛویٗ

. ذیٞب در ٔغبِؼٝ اِطزاعی ثٝ تأییذ رع ٘ذیٗثز پزٚعتبٌال

( ثب ػٙٛاٖ 2019در ٔغبِؼٝ تزن سٞزا٘ی ٚ ٕٞىبراٖ )

ثزرعی تأثیز پٕبد وٙذر ثز ؽذت درد ٚ ثٟجٛد سخٓ "
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پٕبد وٙذر در ثٟجٛد سخٓ ، "سا ر س٘بٖ ٘خغتسیبتٛٔی د اپی

وٝ  عٛری ثٝ ؛سیبتٛٔی ٚ ؽذت درد ٘بؽی اس آٖ ٔؤثز ثٛد اپی

ٔیبٍ٘یٗ ؽذت درد در رٚسٞبی پٙدٓ ٚ دٞٓ در ٌزٜٚ 

ٚ در ٌزٜٚ  95/0±50/0ٚ  2±23/1تزتیت  ٔذاخّٝ ثٝ

ثٛد وٝ تفبٚت ثیٗ  97/1±17/1ٚ  16/3±57/1وٙتزَ 

، p;030/0ار ثٛد )د دٚ ٌزٜٚ اس ٘ظز آٔبری ٔؼٙی

001/0>p) ٝثب ٕٞخٛا٘ی داؽت ضبضزٔغبِؼٝ ٘تبیح ثب  و ،

ثٝ خبی تزن سٞزا٘ی  ایٗ تفبٚت وٝ پٕبد وٙذر در ٔغبِؼٝ

% ثٛد ٚ ٔذت سٔبٖ اعتفبدٜ اس آٖ ٘غجت ثٝ %15، 2

ثب ایٗ ٚخٛد  .(20)تز ثٛد  یه ٞفتٝ عٛال٘ی ضبضزٔغبِؼٝ 

تزی ٘غجت  ٘یش، ؽذت درد وبٞؼ ثیؼ ضبضزدر ٔغبِؼٝ 

درد   س ٔذاخّٝ داؽت وٝ ٘تیدٝ خبفیت ضذثٝ لجُ ا

آسٔبیی ثبِیٙی تقبدفی  ثبؽذ. در ٔغبِؼٝ وبر یفٕغ وٙذر ٔ

وٝ ثب ٞذف  (2019ؽذٜ دٚعٛوٛر ٘یبسی ٚ ٕٞىبراٖ )

ٔمبیغٝ اثز وزْ خزفٝ ٚ الِ٘ٛیٗ ثز درٔبٖ ؽمبق ٚ درد 

سٖ ؽیزدٜ ٔجتال ثٝ درد ٘ٛن  86٘ٛن پغتبٖ ثز رٚی 

در ثٟجٛد درد ٘ٛن پغتبٖ وزْ خزفٝ  ،پغتبٖ ا٘دبْ ؽذ

أب الِ٘ٛیٗ ٘یش در وبٞؼ درد ٘ٛن  ثٛد،ٔؤثزتز اس الِ٘ٛیٗ 

ٕٞغٛ  ضبضزوٝ ثب ٘تبیح ٔغبِؼٝ  (13پغتبٖ اثز داؽت )

ثٛد. خزفٝ اس عزیك زٙذ ٔىب٘یغٓ ثبػث اثز تغىیٗ درد 

ٞب  ٘ذیٗیذ در خزفٝ ثبػث ٟٔبر پزٚعتبٌالئؽٛد، فال٘ٛ ٔی

در خزفٝ اس عزیك وبٞؼ  (. آِىبِٛئیذ ٔٛخٛد21ؽٛد ) ٔی

ثزد  اِتٟبة را اس ثیٗ ٔی ،ٞب ٘یتزیه اوغبیذ ٚ عیتٛویٗ

( ٚخٛد آِفبتٛوزَٚ در 2014) فزٞبدپٛردر ٔغبِؼٝ . (22)

أب وٙذر  ،(23)خزفٝ را ٔٛخت وبٞؼ درد دا٘غتٙذ 

د خٛد را اس عزیك ٟٔبر اختقبفی در خٛاؿ ضذ

دٞذ.  ِیپٛاوغیض٘بس ٚ تزویجبت فِٙٛی خٛد ٘ؾبٖ ٔی

عجت وبٞؼ  ،الِ٘ٛیٗ ثب ضفظ رعٛثت عجیؼی پٛعت

سایی ٚ وبٞؼ درد  آثی ٚ ٔزي عَّٛ، افشایؼ ري وٓ

٘یش تأثیز الِ٘ٛیٗ ثز ٔیشاٖ  ضبضزدر ٔغبِؼٝ  .ؽٛد ٔی

ٚس ؽذت درد ثبػث ؽذ ٔیشاٖ درد رٚس اَٚ ٘غجت ثٝ ر

(. در ٔغبِؼٝ p<001/0عْٛ ٚ ٞؾتٓ وبٞؼ پیذا وٙذ )

ثٝ افزاد ٌزٜٚ ٔذاخّٝ صَ  (2010تفضّی ٚ ٕٞىبراٖ )

در ٞز دٚ ٌزٜٚ  ٚرا ٚ ٌزٜٚ وٙتزَ الِ٘ٛیٗ تدٛیش ؽذ.آِٛئٝ

داری ثیٗ ٔیبٍ٘یٗ ٕ٘زٜ ؽمبق در رٚس عْٛ ٚ تفبٚت ٔؼٙی

. (8) ٞفتٓ ٔذاخّٝ ثب رٚس لجُ اس ٔذاخّٝ ٚخٛد داؽت

دٞٙذٜ تأثیز الِ٘ٛیٗ ثز ؽمبق  ٘تبیح ایٗ ٔغبِؼٝ ٘ؾبٖ

. در ؽتخٛا٘ی دا ٞٓ ضبضزوٝ ثب ٔغبِؼٝ  ثٛدپغتبٖ 

ٍ٘ز داوٗ ٚ ٕٞىبراٖ  ثبِیٙی آیٙذٜٔغبِؼٝ وبرآسٔبیی 

ثب ٞذف ثزرعی ٚ ٔمبیغٝ الِ٘ٛیٗ ثب ؽیز وٝ ( 2011)

دیذٜ ٚ  دٚؽیذٜ پغتبٖ در درٔبٖ ٘ٛن پغتبٖ آعیت

سٖ عبِٓ  84درد٘بن در ارتجبط ثب ؽیزدٞی ثز رٚی 

عبػت  72ؽیزدٜ ثب ؽىبیت درد ٘ٛن پغتبٖ در ػزك 

خّٛؿ ثبال ثؼذ اس سایٕبٖ ا٘دبْ ؽذ، درٔبٖ ثب الِ٘ٛیٗ ثب 

تز  اس ؽیز دٚؽیذٜ ؽذٜ پغتبٖ ثزای اِتیبْ عزیغ تزٔؤثز

. درفذ ثٟجٛدی ثٛدؽمبق ٘ٛن پغتبٖ ٚ وبٞؼ درد آٖ 

عٛر  % ثٛد وٝ ث87ٝدرد ٘ٛن پغتبٖ در ٌزٜٚ الِ٘ٛیٗ 

داری ثیؾتز اس ٌزٜٚ ؽیز دٚؽیذٜ پغتبٖ ثٛد  ٔؼٙی

(034/0>p)  ٝضبضز ٕٞخٛا٘ی داؽتوٝ ثب ٘تبیح ٔغبِؼ 

(10). 

ٞبی  ٞبی فزدی اس ٘ظز آعتب٘ٝ درد، اس ٔطذٚدیت ٚتتفب

افزاد ثٝ دٚ ٌزٜٚ  یتقبدف یـایٗ ٔغبِؼٝ ثٛد وٝ ثب تخق

اس ٘مبط لٛت . ؽذعٛر ٘غجی وٙتزَ  ثٝ ٚ ٔذاخّٝ وٙتزَ

اعتفبدٜ اس اثشار اعتب٘ذارد خٟت ثزرعی درد  ،ایٗ ٔغبِؼٝ

ؽٛد ٔغبِؼٝ دیٍزی در  پیؾٟٙبد ٔی وٝ ٘ٛن پغتبٖ ثٛد

 ای پغتبٖ ا٘دبْ ٌیزد. سٔیٙٝ تأثیز وٙذر ثز درد دٚرٜ
 

 یزیگیجٍوت
پٕبد وٙذر ٚ الِ٘ٛیٗ ثٝ یه ٔیشاٖ در ثٟجٛد درد ٘ٛن 

تٛا٘ذ  ثبؽٙذ. ٘تبیح ایٗ پضٚٞؼ ٔی پغتبٖ ٔؤثز ٔی

ثؼذی در سٔیٙٝ وبٞؼ  ٞبی ای ثزای تطمیك ػٙٛاٖ پبیٝ ثٝ

 درد ثب اعتفبدٜ اس وٙذر ٔٛرد اعتفبدٜ لزار ٌیزد.
 

 یتشکز ي قدرداو
 یوبرؽٙبع یی٘بٔٝ دا٘ؾدٛ یبٖٔغبِؼٝ ضبضز ضبفُ پب

ثبؽذ وٝ  یٔؾٟذ ٔ یدا٘ؾٍبٜ ػّْٛ پشؽى ییارؽذ ٔبٔب

 اخالق ثب وذ یتٝوٕ ییذپظ اس تأ

IR.MUMS.NURSE.REC.1397.068  در

 ثب ؽٕبرٜ یٙیثبِ ییوبرآسٔب یٍبٜپب

IRCT20181203041833N1 ثب  یذثٝ ثجت رع ٚ

آٖ دا٘ؾٍبٜ ا٘دبْ ؽذ.  یٔؼبٚ٘ت پضٚٞؾ یٔبِ یتضٕب

ٚ ٔغبػذت آٖ ٔؼبٚ٘ت ٔطتزْ ٚ  یاس ٕٞىبر یّٝٚع یٗثذ

)ط( ٚ  یٗاِجٙ اْ یٕبرعتبٖٚ ث یدرٔب٘ یٔزاوش ثٟذاؽت

ثب عزش،  یٕب٘ٝفٕ یپضٚٞؼ خٟت ٕٞىبر یٞب ٚاضذ

 .ؽٛد یٔ یدا٘ تؾىز ٚ لذر
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