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ّای هَرد اعتفادُ در جْت کاّؼ آهار رٍسافشٍى عشاریي، اعتفادُ اس سایواى عثیؼی تؼذ اس عشاریي  اس رٍػ :مقدمٍ

اعت. هغالؼِ حاضز تا ّذف ارسیاتی ػَارض هادری ٍ جٌیٌی در افزادی کِ سایواى عثیؼی هَفك تؼذ اس عشاریي 

 داؽتٌذ، اًجام ؽذ.

سى هتماضی سایواى ٍاصیٌال تؼذ اس یک ًَتت عشاریي تا تزػ ػزضی تز  160ًگز تز رٍی  ایي هغالؼِ گذؽتِ :کبرريش

الثٌیي )ط( هؾْذ اًجام ؽذ. اعالػات دهَگزافیک ٍ هزتثظ  در تیوارعتاى ام 1395-97ّای رٍی رحن در فاصلِ عال

ّا تا  دادُ آٍری ؽذ. تجشیِ ٍ تحلیل ُ تیواراى جوغتا سایواى تیواراى ٍ ّوچٌیي اعالػات هزتَط تِ ًَساداى اس پزًٍذ

اًجام ؽذ.  تغتٍ تی ّای کَلوَگزٍف اعویزًَف، کای اعکَئز  ( ٍ آسهَى11)ًغخِ  SPSS افشار آهاری اعتفادُ اس ًزم

 دار در ًظز گزفتِ ؽذ. هؼٌی 05/0کوتز اس  pهیشاى 

( عشاریي اًجام ؽذ. %88/11) ًفز 19عثیؼی ؽذُ ٍ در ( هَفك تِ سایواى %12/88) ًفز 141تیوار،  160اس  :َبیبفتٍ

هتَعظ تَدُ تذًی  (،p;18/0دٍ گزٍُ هَفمیت ٍ ؽکغت سایواى عثیؼی تؼذ اس عشاریي، اس ًظز هیاًگیي عي هادر )

(07/0;p،) ( 15/0هتَعظ عي حاهلگی;p( فاصلِ اس عشاریي لثلی ٍ )07/0;p .تفاٍت هؼٌاداری تا یکذیگز ًذاؽتٌذ )

در گزٍُ  (.p;02/0) عَر هؼٌاداری تیؾتز تَددر گزٍُ ؽکغت ًغثت تِ گزٍُ هَفمیت تِ 6کَر کوتز اس تیؾاب اع

عَر هؼٌاداری  ( تpِ<001/0) ّای ٍیضٍُ تغتزی ًَساد در تخؼ هزالثت (p;03/0ؽکغت، خًَزیشی تؼذ اس سایواى )

 تیؾتز تَد.

خغز تَدُ ٍ عثة کاّؼ خغزات هادری  سایواى عثیؼی تؼذ اس عشاریي، یک رٍػ سایواًی هٌاعة ٍ تی :گیزی وتیجٍ

 گزدد. ٍ جٌیٌی ًاؽی اس عشاریي تکزاری هی

 تزػ کالعیک رحن، سایواى ٍاصیٌال، عشاریي :کلمبت کلیدی
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 مقدمٍ
ّای هَرد اعتفادُ در جْت کاّؼ آهار  رٍػیکی اس 

رٍسافشٍى عشاریي، اعتفادُ اس سایواى عثیؼی تؼذ اس 

هیلیَى ًَساد اس  5/1آهزیکا عاالًِ (. در 1عشاریي اعت )

ؽًَذ ٍ ایي آهار رٍ تِ افشایؼ  عزیك عشاریي هتَلذ هی

(. در گذؽتِ تصَر تز آى تَد کِ در صَرتی کِ 2اعت )

رٍػ عشاریي اًجام ؽَد، الشاهاً  تار تِ ختن تارداری یک

رٍػ عشاریي تاؽذ. اهزٍسُ  ّای تؼذی تایذ تِ توام سایواى

عاتمِ یک ًَتت عشاریي در تارداری هؼتمذین کِ سًاى تا 

تاؽٌذ؛ یکی عشاریي الکتیَ ٍ  فؼلی دارای دٍ اًتخاب هی

دیگزی تالػ تزای سایواى عثیؼی تؼذ اس عشاریي 

 تاؽذ. هی

% سًاى تا 60-80تحمیمات تیاًگز آى اعت کِ در حذٍد 

تَاًٌذ سایواى ٍاصیٌال هَفك داؽتِ  عاتمِ عشاریي لثلی هی

 (.3تاؽٌذ )

ي در همایغِ تا سایواى ٍاصیٌال ػَارضی اس لثیل در عشاری

هیشاى خًَزیشی تیؾتز، افشایؼ احتوال آعیة تِ حالة ٍ 

ّای ًفاعی ٍ آهثَلی ریَی تیؾتز اعت،  هثاًِ، ػفًَت

ػالٍُ احتوال ػَارض تٌفغی ًَساداى ًیش در هَارد  تِ

 (.5، 4عشاریي در همایغِ تا سایواى ٍاصیٌال تیؾتز اعت )

فشایؼ تؼذاد عشاریي ػَارض هادری ًیش تِ ّوچٌیي تا ا

عثیؼی جفت ٍ  ّای غیز  دالیلی اس لثیل چغثٌذگی

 (.7، 6یاتذ ) ّیغتزکتَهی ًاؽی اس ایي ػارضِ افشایؼ هی

هٌظَر پیؾگَیی هیشاى هَفمیت سایواى  در حال حاضز تِ

ای اعتفادُ  تٌذی ٍیضُ عثیؼی تؼذ اس عشاریي اس اهتیاس

ؽَد. ایي اهتیاستٌذی تز اعاط اهتیاس تیؾاج )تز  هی

اعاط دیالتاعیَى، افاعواى، ًزهی ٍ ٍضؼیت عزٍیکظ ٍ 

جایگاُ عز جٌیي(، عاتمِ سایواى عثیؼی، ؽاخص تَدُ 

در دٍرُ لثل اس تارداری، عشاریي لثلی  30تذًی کوتز اس 

لاتل تکزار )هاًٌذ هال پزساًتاعیَى ٍ دیغتزط  ػلل غیز تِ

عال  35جٌیٌی( ٍ عي هادر در ٌّگام سایواى کوتز اس 

تاؽذ ٍ ایي ػَاهل عثة افشایؼ احتوال هَفمیت  هی

(. عشاریي 9، 8گزدد ) سایواى عثیؼی تؼذ اس عشاریي هی

تؼذ اس عشاریي ّز یک دارای هجذد ٍ سایواى عثیؼی 

فَایذ ٍ هضزاتی ّغتٌذ. در همایغِ تا عشاریي تکزاری، 

سایواى عثیؼی تؼذ اس عشاریي دارای خغزاتی اس لثیل 

خًَزیشی، پارگی رحن، هزگ ًَسادی ٍ آًغفالَپاتی 

تاؽذ. در هماتل در افزاد تا  ّیپَکغیک ایغکویک هی

عشاریي تکزاری، احتوال ػَارض جزاحی ٍ 

، 10) یاتذ ّای غیزعثیؼی جفت افشایؼ هی ذگیچغثٌ

(. ایي در حالی اعت کِ در تزخی هغالؼات ػَارض ٍ 11

هیز تیؾتزی در سایواى عثیؼی تؼذ اس عشاریي ٍ هزگ

 (.12) ًغثت تِ عشاریي تکزاری تیاى ؽذُ اعت

گزدد کِ سًاى هتماضی سایواى عثیؼی تؼذ اس  تَصیِ هی

جْش کِ هتخصص سًاى ّای ه عشاریي تایذ در تیوارعتاى

تاؽٌذ، تغتزی ؽًَذ تا در  در آًْا همین ٍ در دعتزط هی

صَرت ػذم پیؾزفت هٌاعة سایواى ٍ یا تزٍس دیغتزط 

تَاًٌذ  جٌیٌی، عشاریي اٍرصاًظ اًجام ؽَد. افزادی هی

هتماضی سایواى عثیؼی تؼذ اس عشاریي تاؽٌذ کِ 

ّای آى اس لثیل تزػ کالعیک تز رٍی  کٌتزاًذیکاعیَى

خغز تَدى اعتفادُ اس  رحن را ًذاؽتِ تاؽٌذ. در هَرد تی

المای سایواى در افزاد کاًذیذ سایواى عثیؼی تؼذ اس 

 (.14، 13عشاریي، ًظزات هتفاٍتی ٍجَد دارد )

هٌظَر کاّؼ آهار عشاریي در  ّایی کِ تِ اس جولِ تزًاهِ

هٌظَر  حال اجزا اعت، هؾاٍرُ تا هادراى عشاریي لثلی تِ

ى تزای سایواى عثیؼی تؼذ اس عشاریي اعت. تا تزغیة آًا

افشایؼ رٍسافشٍى تجزتِ ٍ هْارت در سهیٌِ کٌتزل ایي 

یاتذ.  ّا ػَارض آى اس لثیل پارگی رحن کاّؼ هی سایواى

هغالؼِ حاضز تا ّذف ارسیاتی ػَارض هادری ٍ جٌیٌی در 

 افزاد هتماضی سایواى عثیؼی تؼذ اس عشاریي اًجام ؽذ.
 

 کبر ريش
سى هتماضی سایواى  160غالؼِ همغؼی تز رٍی ایي ه

الثٌیي )ط( ٍاصیٌال تؼذ اس عشاریي در تیوارعتاى ام

اًجام ؽذ. سًاى تا  1395-97ّای هؾْذ در فاصلِ عال

عاتمِ یک ًَتت عشاریي لثلی تا تزػ ػزضی تز رٍی 

عگواى تحتاًی رحن کِ تماضای سایواى عثیؼی تؼذ اس 

 ؽذًذ.عشاریي داؽتٌذ، ٍارد هغالؼِ 

آٍری ؽذ ؽاهل:  اعالػاتی کِ اس پزًٍذُ ایي تیواراى جوغ

(، BMIعي هادر، عي حاهلگی، ؽاخص تَدُ تذًی )

فاصلِ اس عشاریي لثلی، ٍضؼیت کیغِ آب در ٌّگام 

تغتزی، ًَع سایواى )عثیؼی، سایواى اتشاری، عشاریي(، 

هیشاى افت ّواتَکزیت هادر تؼذ اس سایواى، ٍسى ٍ آپگار 
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ّای ٍیضُ ًَساداى  غتزی ًَساد در تخؼ هزالثتًَساد ٍ ت

 تَد.

عال تا هثٌای عي  45ٍ تاالی  18هادراى تا عي کوتز اس 

ای هادر در ٌّگام ختن تارداری اس هغالؼِ خارج  ؽٌاعٌاهِ

ّای هتؼالة تارداری تا عي ؽذًذ. ّوچٌیي سایواى

ّفتِ )عي حاهلگی تز اعاط  26حاهلگی کوتز اس 

ِ ٍ اٍلیي رٍس آخزیي ػادت هاّیاًِ ّفت 8-12عًََگزافی 

هحاعثِ گزدیذ(، حاهلگی چٌذللَیی، عاتمِ تزػ 

عثیؼی جفت،  کالعیک تز رٍی رحن، چغثٌذگی غیز

جفت عزراّی، تخویي تالیٌی یا عًََگزافیک ٍسى جٌیي 

عفالیک اس جولِ  کیلَگزم ٍ پزساًتاعیَى غیز 4تاالی 

 ّای خزٍج اس هغالؼِ تَدًذ. هؼیار

یواراى هتماضی سایواى عثیؼی تؼذ اس عشاریي، اس تواهی ت

حال کاهل اخذ گزدیذ ٍ هؼایٌِ ؽکن  تؼذ اس تغتزی ؽزح

هٌظَر ارسیاتی دیالتاعیَى ٍ افاعواى  ٍ ٍاصیٌال تِ

گیزی  عزٍیکظ جْت تؼییي اعکَر تیؾاج ٍ اًذاسُ

ارتفاع رحن ٍ ارسیاتی کیغِ آب اس ًظز پارُ یا عالن تَدى 

گزافی تیوار اس ًظز هحل صَرت گزفتِ تَد. عًََ

عثیؼی جفت ٍ احتوال چغثٌذگی جفت  لزارگیزی غیز

ارسیاتی ؽذُ تَد. در ًْایت رضایت آگاّاًِ اس هادر ٍ 

 ّوغز اخذ ؽذُ ٍ ضویوِ پزًٍذُ ؽذُ تَد.

( ٍ 2013حجن ًوًَِ تز اعاط هغالؼِ ًاجی ٍ ّوکاراى )

تؼییي  p ،05/0;α  ٍ03/0;d;6/0تا در ًظز گزفتي 

 رٍػ آعاى ٍ غیزاحتوالی اًجام ؽذگیزی تِوًًَِ گزدیذ.

(15.) 

پیاهذ اصلی ایي هغالؼِ، تزرعی هَفمیت سایواى عثیؼی 

ّویي دلیل تیواراى تِ دٍ گزٍُ تِ تؼذ اس عشاریي تَد.

ٍ گزٍُ  هَفمیت )اگز افزاد سایواى ٍاصیٌال داؽتٌذ(

)در صَرت ًذاؽتي سایواى عثیؼی ٍ عشاریي  ؽکغت

 ذ.تمغین ؽذً هجذد(

افشار آهاری  ّا تا اعتفادُ اس ًزم دادُ تجشیِ ٍ تحلیل

SPSS  ِ( اًجام ؽذ. جْت تزرعی ًزهال تَدى 11)ًغخ

ّا اس آسهَى کَلوَگزٍف اعویزًَف، جْت تَسیغ دادُ

تزرعی راتغِ تیي هتغیزّای کیفی اس تغت کای اعکَئز 

همایغِ هتغیزّای کوی در دٍ گزٍُ هَفمیت ٍ ٍ جْت 

ؽذ. هیشاى ثیؼی اس آسهَى تی اعتفادُ ؽکغت سایواى ع

p  ایي هغالؼِ  دار در ًظز گزفتِ ؽذ. هؼٌی 05/0کوتز اس

تحت تأییذ کویتِ اخالق داًؾگاُ ػلَم پشؽکی هؾْذ 

( لزار IR MUMS.fm.REC.1395.529)کذ اخالق:

گزفتِ اعت ٍ تواهی تیواراى لثل اس ٍرٍد تِ هغالؼِ در 

در صَرت رضایت جزیاى هحتَای عزح لزار گزفتٌذ ٍ 

کتثی، اس اعالػات آًْا تزای اًجام عزح اعتفادُ ؽذ. 

حفظ اعزار ٍ رػایت ؽأى تیواراى ًیش در اجزای عزح 

  هَرد ًظز تَد.

 

 َب یبفتٍ
تیوار هتماضی سایواى عثیؼی تؼذ اس عشاریي در  160اس 

کِ تِ تیوارعتاى سًاى  1395-97ّای عی عال

هَرد  141تَدًذ،  کزدُالثٌیي )ط( هؾْذ هزاجؼِ  ام

 19( هَفك تِ سایواى عثیؼی ؽذُ تَدًذ. در 12/88%)

( اهکاى سایواى عثیؼی فزاّن ًؾذُ ٍ %88/11هَرد )

 تیوار هجذداً تحت عشاریي لزار گزفت.

ٍ  23عال )حذالل  30±7/4هتَعظ عي هادراى 

 27±1/5 ، هتَعظ تَدُ تذًی هادراى(38حذاکثز 

( ٍ 35ٍ حذاکثز  19کیلَگزم تز هتز هزتغ )حذالل 

 38±7/3هتَعظ عي حاهلگی در ٌّگام ختن تارداری 

 تَد. (40ٍ حذاکثز  35ّفتِ )حذالل 

هال پزساًتاعیَى در تزیي ػلل عشاریي لثلی ؽاهل ؽایغ

(، %55ًفز ) 88(، دیغتزط جٌیٌی در %8/21ًفز ) 38

 9( ٍ هاکزٍسٍهی در %62/15ًفز ) 25ػذم پیؾزفت در 

 ( تَد.%62/5ًفز )

( سایواى اتشاری اًجام ؽذ ٍ خًَزیشی %8/2هَرد ) 4در 

( %2/18ًفز ) 29عی در عی 500تؼذ اس سایواى تیؼ اس 

گشارػ گزدیذ. ّیچ هَردی اس پارگی رحن ٍجَد 

 ًذاؽت.

دٍ گزٍُ هَفمیت ٍ ؽکغت سایواى عثیؼی تؼذ اس 

(، هتَعظ p;18/0عشاریي، اس ًظز هیاًگیي عي هادر )

( p;15/0ظ عي حاهلگی )هتَع (،p;07/0تَدُ تذًی )

( تفاٍت هؼٌاداری تا p;07/0ٍ فاصلِ اس عشاریي لثلی )

همایغِ هیاًگیي هتغیزّای کیفی در  یکذیگز ًذاؽتٌذ.

 .ًوایؼ دادُ ؽذُ اعت 1دٍ گزٍُ در جذٍل 
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 اوحزاف معیبر متغیزَبی کمی در دي گزيٌ مًفقیت ي شكست سایمبن طبیعی بعد اس سشاریه ±مقبیسٍ میبوگیه  -۱جديل 

 داری غح هؼٌیع ؽکغت سایواى عثیؼی تؼذ اس عشاریي هَفمیت سایواى عثیؼی تؼذ اس عشاریي هتغیز

 18/0 30±2/4 29±16/5 عي هادر)عال(

 07/0 28±2/5 26±1/4 ؽاخص تَدُ تذًی )کیلَگزم تز هتز هزتغ(

 15/0 38±7/2 39±8/2 عي حاهلگی )ّفتِ(

 07/0 23/4±7/2 23/4±7/2 فاصلِ اس عشاریي لثلی )عال(

 17/0 15/3±3/1 65/2±7/1 تؼذاد تارداری

 82/0 3550±452 3670±450 ٍسى ًَساد )گزم(

 93/0 45/8±2/1 75/8±27/0 1آپگار دلیمِ 

 58/0 71/9±25/0 85/9±15/0 5آپگار دلیمِ 

 .اًذ اًحزاف هؼیار تیاى ؽذُ ±هیاًگیي اػذاد تز اعاط 
 

در گزٍُ ؽکغت ًغثت تِ گزٍُ  6تیؾاب اعکَر کوتز اس 

(. ّوچٌیي p;02/0) عَر هؼٌاداری تیؾتز تَدهَفمیت تِ

 2دلیل ػذم پیؾزفت ٍ هَرد تِ 16در گزٍُ ؽکغت، 

عشاریي ؽذًذ، درصَرتیدلیل دیغتزط جٌیٌی هَرد تِ

دیغتزط جٌیٌی  هَرد اس گزٍُ هَفمیت، 4کِ فمظ در 

ایجاد ؽذُ تَد. در ًتیجِ هیشاى تزٍس ایي اختالالت حیي 

عَر  سایواى در گزٍُ ؽکغت ًغثت تِ گزٍُ هَفمیت تِ

هؼٌاداری تیؾتز تَد. همایغِ هتغیزّای کیفی در دٍ گزٍُ 

 .ًوایؼ دادُ ؽذُ اعت 2در جذٍل 
 

 

 مقبیسٍ متغیزَبی کیفی در دي گزيٌ مًفقیت ي شكست سایمبن طبیعی بعد اس سشاریه -۲جديل 

 گزٍُ

 هتغیز
 هتغیز

هَفمیت سایواى 

 عثیؼی تؼذ اس عشاریي

ؽکغت سایواى عثیؼی 

 تؼذ اس عشاریي

غح ع

 داری هؼٌی
OR (CI 95% OR) 

 ٍضؼیت هادر در

 ٌّگام تغتزی

 تؼذاد )درصذ(

 70/2( 60/1 -40/2) 02/0 (5/10) 2 (2/65) 92 عاتمِ سایواى عثیؼی

 17/1( 07/1 -32/1) 8/0 (2/5) 1 (4/1) 2 دیاتت

 1/4( 70/1 -40/8) 04/0 (7/5) 3 (0) 0 اکالهپغی پزُ

 17/1( 04/1 -35/1) 8/0 (1/42) 8 (39) 55 کیغِ آب عالن

هایغ پارگی کیغِ آب ٍ 

 آهٌیَتیک هکًَیال
5 (9/3) 1 (2/5) 75/0 (32/1- 07/1 )14/1 

 70/2( 65/1-40/2) 02/0 (4/89) 17 (1/58) 82 6تیؾاب اعکَر کوتز اس 

اختالالت حیي 

 سایواى

 تؼذاد )درصذ( 

 43/2( 07/1-40/5) 03/0 (5/10) 2 (8/2) 4 دیغتزط جٌیٌی

ػذم پیؾزفت )اختالالت عَالًی 

 سایواى(ؽذى یا تَلف 
0 (0) 16 (2/84) 01/0 (85/5-60/1 )85/2 

 75/2( 50/1-30/2) 02/0 (0) 0 (8/2) 4 سایواى اتشاری
 

همایغِ ػَارض هادری ٍ ًَسادی در دٍ گزٍُ هَفمیت ٍ 

ؽکغت سایواى عثیؼی تؼذ اس عشاریي تا اعتفادُ اس 

ًؾاى دادُ ؽذُ  3 آسهَى آهاری کای اعکَئز در جذٍل

 .اعت
 

 مقبیسٍ عًارض مبدری ي وًسادی در دي گزيٌ مًفقیت ي شكست سایمبن طبیعی بعد اس سشاریه -۳جديل 

 گزٍُ

 هتغیز

هَفمیت سایواى عثیؼی 

 تؼذ اس عشاریي

ؽکغت سایواى عثیؼی 

 تؼذ اس عشاریي

غح ع

 داری هؼٌی
OR (CI 95% OR) 

 70/1( 70/0-35/4) 3/0 (1/21) 4 (7/17) 25 خًَزیشی تؼذ اس سایواى

 16/1( 08/1-32/1) 8/0 0 (0) 0 پارگی رحن

 23/5( 70/3-42/8) 0<001 (1/21) 4 (4/1) 2 ّای ٍیضُ تغتزی ًَساد در تخؼ هزالثت

 72/4( 70/2-50/9) 0<001 (8/36) 7 (7/5) 8 7کوتز اس  5آپگار دلیمِ 
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 بحث
ّای اخیز ٍ ػَارض  آهار رٍسافشٍى عشاریي در عی عال

ّای تکزاری عثة تَجِ ّزچِ تیؾتز  هزتَط تِ عشاریي

تِ تالػ تزای سایواى عثیؼی تؼذ اس عشاریي ؽذُ اعت. 

ي سایواى عثیؼی تؼذ اس عشاریي در صَرت در ًظز گزفت

آل تزای آى اس لثیل عاتمِ یک یا دٍ تار  ؽزایظ ایذُ

عشاریي لثلی، تاال ًثَدى ؽاخص تَدُ تذًی هادر، ػذم 

ٍجَد تزػ کالعیک تز رٍی رحن، فاصلِ هٌاعة اس 

عشاریي لثلی، ػذم ؽک تِ هاکزٍسٍم تَدى جٌیي ٍ 

خغز در عزتاعز  عایز ػَاهل، یک ًَع رٍػ سایواًی تی

(. در هغالؼِ حاضز 12، 9 ،8ؽَد ) جْاى هحغَب هی

ًیش عاتمِ تزػ کالعیک تز رٍی رحن اس جولِ 

تار عشاریي  هؼیارّای خزٍج تَد ٍ تٌْا افزاد تا عاتمِ یک

لثلی ٍارد هغالؼِ ؽذُ تَدًذ. در افزادی کِ سایواى 

هَرد  35عثیؼی هَفك تؼذ اس عشاریي داؽتٌذ، در 

هَرد  23ٍ در  30( ؽاخص تَدُ تذًی تاالی 8/24%)

 عال ٍجَد داؽت. 35( عي تاالی 3/16%)

تا  3یا  2تایغت در تیوارعتاى عغح  ایي ًَع سایواى هی

هتخصص سًاى ٍ تیَْؽی همین در ًظز گزفتِ ؽَد ٍ در 

هغالؼاتی کِ تاکٌَى اًجام ؽذُ اعت، هیشاى هَفمیت 

% گشارػ ؽذُ 60-80سایواى عثیؼی تؼذ اس عشاریي، 

هیشاى هَفمیت در افزاد (. در هغالؼِ حاضز 12، 3اعت )

تَد. تؼذاد  %88هتماضی سایواى عثیؼی تؼذ اس عشاریي 

سیاد ٍ درصذ تاالی هَفمیت سایواى عثیؼی تؼذ اس 

دلیل آى تاؽذ کِ  تَاًذ تِ عشاریي در هغالؼِ حاضز، هی

ػٌَاى یک تیوارعتاى  الثٌیي )ط( تِ تیوارعتاى ام

 ؽٌاختِ ؽذُ در جْت کٌتزل سایواى عثیؼی تؼذ اس

عشاریي در هؾْذ تَدُ ٍ پشؽک سًاى ٍ هتخصص 

چٌیي تِ  تاؽٌذ. ّن تیَْؽی در ایي تیوارعتاى همین هی

تیواراًی کِ دارای هؼیارّای السم تزای هَفمیت سایواى 

عثیؼی تؼذ اس عشاریي تَدًذ، اجاسُ ایي ًَع سایواى دادُ 

 ؽذُ تَد.

در تذٍ پذیزػ  6در ایي هغالؼِ تیؾاب اعکَر تیؾتز اس 

عَر  گزٍُ هَفمیت سایواى عثیؼی تؼذ اس عشاریي تِ در

هؼٌاداری ًغثت تِ گزٍُ ؽکغت تیؾتز تَد کِ ایي 

ًتیجِ ّوزاعتا تا هغالؼات لثلی اًجام ؽذُ در ایي 

 (.17، 16) تاؽذ سهیٌِ هی

( هَفك تِ سایواى %88/11هَرد ) 19در هغالؼِ حاضز 

 عثیؼی ًؾذُ ٍ تیوار هجذداً تحت عشاریي لزار گزفت.

اس جولِ ػلل ؽکغت سایواى عثیؼی تؼذ اس عشاریي در 

ایي گزٍُ، عَالًی ؽذى سایواى ٍ دیغتزط جٌیٌی تَد. 

ایي در حالی اعت کِ در هغالؼِ اتَرٍ ٍ ّوکاراى 

تیواراى هَفك تِ سایواى عثیؼی ًؾذًذ  6/32%(، 2010)

ٍ عي پاییي هادر، ػذم ٍجَد عاتمِ سایواى عثیؼی ٍ 

تزیي ػلل  ػٌَاى هْن یلَگزم، تِک 4ٍسى ًَساد تاالی 

 ؽکغت سایواى عثیؼی تؼذ اس عشاریي گشارػ ؽذ

(18.) 

در هغالؼِ حاضز ػَارض ًَسادی هاًٌذ تغتزی در تخؼ 

 7کوتز اس  5ّای ٍیضُ ًَساداى ٍ آپگار دلیمِ  هزالثت

صَرت هؼٌاداری در گزٍُ ؽکغت ًغثت تِ گزٍُ  تِ

یگز هغالؼات هَفمیت تؼذ اس سایواى عثیؼی تیؾتز تَد. د

 کٌذ اًجام ؽذُ در ایي سهیٌِ ًیش ایي یافتِ را تأییذ هی

(20-18.) 

( اس افزاد تا سایواى %7/17ًفز ) 25در هغالؼِ حاضز در 

تؼذ اس  عثیؼی هَفك تؼذ اس عشاریي خًَزیشی ٍاصیٌال

عی ٍجَد داؽت. در هغالؼات  عی 500سایواى تیؼ اس 

ٍاصیٌال تؼذ اس لثلی اًجام ؽذُ در ایي سهیٌِ خًَزیشی 

اس افزاد تا سایواى عثیؼی هَفك  %7/2ٍ  %2/2سایواى در 

 (.22، 21) تؼذ اس عشاریي گشارػ گزدیذ

در هغالؼِ حاضز ّیچ هَردی اس هزگ هادر ٍ جٌیي 

ٍجَد ًذاؽت. هؾاتِ ایي یافتِ در هغالؼات لثلی اًجام 

ؽذُ در هَرد سایواى عثیؼی تؼذ اس عشاریي تیاى ؽذُ 

 (.24، 23) اعت

تزیي ػَارض در سایواى عثیؼی تؼذ اس  اس جولِ هْن

تاؽذ. در هغالؼِ پاالتٌیک ٍ  عشاریي، پارگی رحن هی

هَرد اس ّز  1( هیشاى تزٍس پارگی رحن 2010) ّوکاراى

هتماضی سایواى عثیؼی تؼذ اس عشاریي تیاى ؽذُ  200

اعت ٍ اکثزاً در هَاردی تَد کِ ایٌذاکؾي جْت سایواى 

(. در هغالؼِ حاضز ّیچ هَردی 25د )صَرت گزفتِ تَ

 اس پارگی رحن گشارػ ًؾذ.

اس جولِ ػَاهلی هْوی کِ در هغالؼات تِ ّوزاّی آًْا 

تا پارگی رحن در افزاد هتماضی سایواى عثیؼی اؽارُ 

ؽذُ اعت، عزٍیکظ ًاهغلَب ٍ اعتفادُ اس 
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، 25تاؽذ ) ّا جْت ایٌذاکؾي سایواى هی پزٍعتاگالًذیي

26 .) 

ّای ایي هغالؼِ ایي تَد کِ تا تَجِ  حذٍدیتاس جولِ ه

آٍری اعالػات اس پزًٍذُ  ًگز تَدى ٍ جوغ تِ گذؽتِ

صَرت کاهل در پزًٍذُ ثثت  تیواراى، تزخی اعالػات تِ

ًگزدیذُ ٍ اهکاى تواط تلفٌی تا تیواراى ٍ تکویل 

اعالػات فزاّن ًگزدیذ. اس ًماط لَت ایي هغالؼِ، تؼذاد 

عثیؼی هَفك تؼذ اس عشاریي در  تاالی افزاد تا سایواى

عالِ تَد کِ ػَاهل دخیل در هَفمیت ایي  2تاسُ سهاًی 

 گذارد. ًَع سایواى را تا ٍضَح تیؾتزی تِ ًوایؼ هی

 گیزی ًتیجِ
سایواى عثیؼی تؼذ اس عشاریي یک رٍػ سایواًی هٌاعة 

خغز تَدُ ٍ عثة کاّؼ خغزات هادری ٍ جٌیٌی  ٍ تی

 گزدد. هیًاؽی اس عشاریي تکزاری 

 

 تشكز ي قدرداوی

ٍعیلِ اس تواهی پزعٌل هحتزم سایؾگاُ تیوارعتاى  تذیي

تایگاًی تیوارعتاى ٍ ٍاحذ تَعؼِ  ،الثٌیي )ط( ام

آٍری  تحمیمات تالیٌی تیوارعتاى لائن کِ ها را در جوغ

 .ؽَد اعالػات یاری ًوَدًذ، تؾکز ٍ لذرداًی هی
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