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سبش ي  یعصبرٌ چب یکزم حبي زیتأث یا سٍیمقب یبزرس

 یتىبسل لیسگ عبتیبز ريود کبَص ضب هیلیمحلًل پديف
 *2یگلمکبو دی، وب1َیسَزٌ مًسً دٌیس

 . زاىیهؾْذ، هؾْذ، ا یداًؾگاُ ػلَم پشؽى ،ییٍ هاها یداًؾىذُ پزعتار ،ییوارؽٌاط ارؽذ هاها .1

 .زاىیهؾْذ، هؾْذ، ا یداًؾگاُ ػلَم پشؽى ،ییٍ هاها یداًؾىذُ پزعتار ،ییگزٍُ هاها اریاعتاد .2

 08/11/1399  تبریخ پذیزش:  14/08/1399تبریخ دریبفت: 
1

 
 

 

ؽَد.  یه ػفًَت ؽایغ هٌتمل ؽًَذُ خٌغی اعت وِ تاػث اختالل در ویفیت سًذگی تیوار هی ،سگیل تٌاعلی :مقدمٍ

تاؽذ. تا تَخِ تِ ایٌىِ  گیاّاًی وِ در طة عٌتی خْت درهاى سگیل تٌاعلی تِ آى اؽارُ ؽذُ، ػقارُ چای عثش هی اس

چٌیي تا تَخِ تِ تأویذ تز اعتفادُ اس  ّای خارخی آًَصًیتال ًیاس اعت ٍ ّن تْثَد یافتِ در سگیلّای خذیذ ٍ  تِ درهاى

ّای تْذاؽتی  خَیی در ّشیٌِ ّا ٍ اعتفادُ آى تَعط خَد تیوار ٍ فزفِ دارٍّای خاًگی ٍ گیاّی ٍ رٍاج آى در خاًَادُ

ای تأثیز وزم ػقارُ چای عثش تا هحلَل  همایغِ ػلت ػذم ًیاس تِ هزاخؼِ تِ پشؽه، هطالؼِ حاضز تا ّذف تزرعی تِ

 پذٍفیلیي تز رًٍذ واّؼ ضایؼات سگیل تٌاعلی اًدام ؽذ.

سى هثتال تِ سگیل تٌاعلی اًدام ؽذ. افزاد  76تز رٍی  1397-98ایي هطالؼِ وارآسهایی تالیٌی در عال : کبر ريش

تار در رٍس ٍ در  3ُ هذاخلِ، وزم ػقارُ چای عثش، لزار گزفتٌذ. در گزٍ هذاخلِ ٍ وٌتزل طَر تقادفی در دٍ گزٍُِ ت

ّفتِ یا تْثَد واهل ضایؼات  12تار اعتؼوال ؽذ. تیواراى ّز دٍ ّفتِ تا  ای یه گزٍُ وٌتزل هحلَل پذٍفیلیي ّفتِ

 تا ّا دادُ تحلیل ٍ تدشیِ اتؼاد ٍ درفذ واّؼ ضایؼات در فزم ارسیاتی ضایؼات ثثت ؽذ. هزاخؼِ ًوَدُ ٍ تؼذاد

 .ؽذ گزفتِ ًظز در دار هؼٌی 05/0 ووتز اس pهیشاى  .گزفت اًدام( 22 ًغخِ) SPSS آهاری افشار ًزم اس اعتفادُ

هذاخلِ، تیي دٍ گزٍُ ػقارُ چای پظ اس هذاخلِ ًغثت تِ لثل اس  8ٍ  6، 4 ّای تؼذاد ٍ اتؼاد ضایؼات در ّفتِ: َب یبفتٍ

 ًتایح آسهَىتز اعاط  ، اهاٍ در گزٍُ پذٍفیلیي ًتایح تْتزی ًؾاى داد (>001/0p)دار تَد  عثش ٍ پذٍفیلیي هؼٌی

ٍخَد ّفتِ پظ اس درهاى تیي دٍ گزٍُ  10در طی اس ًظز تؼذاد ٍ اتؼاد ضایؼات داری  تفاٍت آهاری هؼٌی ٍیتٌی، هي

ّفتِ هذاخلِ ًغثت تِ لثل اس هذاخلِ در دٍ گزٍُ هؼٌادار تَد  10تؼذاد ٍ اتؼاد ضایؼات در طی  .(>001/0p)ًذاؽت 

(001/0p<). 

هیشاى تْثَدی ضایؼات پظ اس اتوام دٍرُ درهاى در گزٍُ چای عثش تا پذٍفیلیي یىغاى تَد، لذا تا تَخِ تِ : گیزیوتیجٍ

ػٌَاى خایگشیي هٌاعة پذٍفیلیي در درهاى فادُ اس ایي هحقَل تِآهیش تَدى ًتایح پضٍّؼ حاضز، تَفیِ تِ اعت هَفمیت

 گزدد.سگیل تٌاعلی هی

 ػقارُ چای عثش، هحلَل پذٍفیلیي سگیل تٌاعلی، ،تْثَد: یکلیدکلمبت 
 

 

                                                 
پست  ؛051-38591511: تلفه. زاىیهؾْذ، هؾْذ، ا یداًؾگاُ ػلَم پشؽى ،ییٍ هاها یداًؾىذُ پزعتار ؛یگلوىاً ذیًاّ ًل مکبتببت:ئوًیسىدٌ مس *
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 مقدمٍ

ّای تٌاعلی یه ػفًَت ؽایغ هٌتمل ؽًَذُ اس راُ  سگیل

خٌغی ّغتٌذ وِ تاػث اختالل در ویفیت سًذگی تیوار 

خارخی ّای  (. سگیل1ؽًَذ ) ٍ عالهت خٌغی ٍی هی

ّای هٌتمل ؽًَذُ  تزیي تیواری یىی اس عزیغ ،آًَصًیتال

% اس تشرگغاالى فؼال اس لحاظ 1خٌغی ّغتٌذ وِ حذٍد 

خٌغی را در ایاالت هتحذُ ٍ ارٍپا تحت تأثیز لزار 

تِ ضایؼاتی وِ  (. ٍاصُ سگیل تٌاعلی ػوَها2ًدٌّذ ) هی

 11ٍ  6عَػ  هاًٌذ HPVخطز  ّای ون ثاًَیِ تِ عَػ

% هَارد ضایؼات خارخی 90گزدد ٍ در  اطالق هیّغتٌذ، 

وٌٌذ )یؼٌی فمط تِ ؽىل تغییزات علَلی ٍ  ایداد هی

 (.4، 3ًْفتِ ًیغتٌذ( )

ٍیضُ در هیاى خَاًاى فؼال اس ِ ت HPVتِ  ءهیشاى اتتال

 000/750(. ّز عالِ 5لحاظ خٌغی تغیار تاالعت )

 %5-20 ؽَد ٍ تمزیثاً هَرد خذیذ در آهزیىا وؾف هی

آلَدُ  HPVعالِ تِ ٍیزٍط  15-49م اس گزٍُ عٌی هزد

در طی  HPV(. تخویي سدُ ؽذُ وِ ػفًَت 6ّغتٌذ )

% رعیذُ اعت ٍ عِ چْارم 60عالِ تِ  5یه دٍرُ 

تشرگغاالى در طَل سًذگی خَد تِ ایي ٍیزٍط هثتال 

هیلیَى هَرد  30 (. در ول خْاى تمزیثا7ً، 5ؽًَذ ) هی

ؽَد. در ایاالت  هی سگیل تٌاعلی عاالًِ تؾخیـ دادُ

هیلیَى هَارد خذیذ اس سگیل  1هتحذُ ٍ ارٍپا تیؼ اس 

(. در 8، 2ؽًَذ ) آًَصًیتال خارخی ّز عال ؽٌاعایی هی

ایزاى اطالػات دلیمی اس هیشاى سگیل تٌاعلی در دعتزط 

( در تثزیش، 2016ًیغت. در هطالؼِ هلىَتی ٍ ّوىاراى )

ػفًَت ٍاصیٌال تِ %(، اس سًاًی وِ تا ؽىایت 8/20ًفز ) 46

درهاًگاُ هزاخؼِ وزدُ تَدًذ، هثتال تِ سگیل تٌاعلی 

ٍ ّوىاراى  عَریچٌیي در هطالؼِ   (. ّن9) تَدًذ

(، تیؾتزیي هیشاى سگیل تٌاعلی در هیاى افزاد در 2013)

  (.10%( گشارػ گزدیذ )3/47عال ) 20-30گزٍُ عٌی 

در تحمیمات هَخَد هطالؼاتی در سهیٌِ ػَاهل 

وِ اس اعت ٌٌذُ سگیل تٌاعلی فَرت گزفتِ و هغتؼذ

تَاى تِ عي، خٌظ، عطح تحقیالت، ًضاد،  خولِ آى هی

ٍضؼیت تأّل، عي در سهاى اٍلیي تواط خٌغی، ؽزیه 

 یخٌغی، ػوز ؽزوا یخٌغی خذیذ، تؼذاد ؽزوا

ّای ضذ تارداری  خٌغی، عیگار وؾیذى، هقزف لزؿ

الىل  هداس ٍ هقزف خَراوی، اعتفادُ اس هَاد هخذر غیز

اؽارُ وزد، وِ تزخی تأییذ ؽذُ ٍ تزخی ٌَّس هَرد تحث 

 (. 11ّغتٌذ )

ّا اغلة در خاّایی وِ در حیي همارتت در هؼزك  سگیل

تواط هغتمین اعت ٍ تیؾتزیي تواط را در ٌّگام راتطِ 

 (.11، 6) آیٌذ ٍخَد هیِ خٌغی دارد، ت

ّای تٌاعلی تیپیه، رؽذ اگشٍفیتیه دارًذ ٍ  سگیل

طحی، تزآهذُ، فَرتی هایل تِ عفیذ ٍ تزي ضایؼاتی ع

فَرت  هاًٌذ ّغتٌذ. هوىي اعت هٌفزد تاؽٌذ ٍ یا تِ

ّن پیَعتِ ٍ ِ ای ٍ هتؼذد هؾاّذُ ٍ گاّی ت خَؽِ

 (. 6) ّای تشري گل ولوی درآیٌذ فَرت تَدُ تِ

تَاًٌذ  وٌٌذُ حیات ًیغتٌذ، اها هی ّا تْذیذ اگزچِ سگیل

 (.2خٌغی ؽًَذ )تاػث هؾىالت هْن، درد ٍ هؾىالت 

ّای تٌاعلی، اس رٍی ظاّز هاوزٍعىَپی  تؾخیـ سگیل

هؾخـ آًْا ٍ رد ًوَدى عایز رًٍذّا تَعط تیَپغی 

در حال  HPVّای تؾخیـ  گزدد. رٍػ هطزح هی

 HPVضز ؽاهل: وَلپَعىَپی، پاج اعویز،حا

TYPING تیَپغی 4-5، اعتفادُ اس اعیذ اعتیه ،%

 تَعط چؾن ٍ تالیٌیتؾخیـ )تزای تؾخیـ افتزالی(، 

 (. 13 ،12تاؽذ ) )ػوذتاً( هی

ّای تٌاعلی تز اعاط واّؼ  ًحَُ ارسیاتی تالیٌی سگیل

تاؽذ. عیلَیَ ٍ ّوىاراى  تؼذاد ٍ اتؼاد ضایؼات هی

(، تْثَدی سگیل را تز اعاط واّؼ هٌطمِ سگیل 2008)

فَرت درفذ تیاى ًوَدًذ وِ اتؼاد سگیل، تز اعاط ِ ت

طَل سگیل ػوَدی در تزیي  ضزب تشري حافل

(. در هطالؼِ 3گیزی ؽذ ) تزیي ػزك سگیل اًذاسُ تشري

(، هیشاى تْثَدی ضایؼات تز 2015) ٍ ّوىار وفایی

(. در 14گزدیذ )اعاط واّؼ تؼذاد ضایؼات تؼزیف 

(، تزای تؼییي تْثَد 2007هطالؼِ الیك ٍ ّوىاراى )

ضایؼات، اتتذا اًذاسُ اٍلیِ ضایؼِ )دٍ لطز تشري افلی 

ؽذ  گیزی هی ( اًذاسُهتز َد تزّن در ّز ضایؼِ تِ هیلیػو

دعت  ضزب ایي دٍ لطز، عطح ّز ضایؼِ تِ حافلٍ اس 

آهذ، عپظ در ّز ٍیشیت، اتؼاد ضایؼات تز ّواى  هی

 (.15گیزی ٍ تْثَدی ضایؼات ارسیاتی ؽذ ) اعاط اًذاسُ

تا تَخِ تِ ػالئن ًاخَؽایٌذ تیواری، ؽاًظ اًتمال تاال ٍ 

 تزٍس دیغپالسی ٍ تذخیوی، درهاى تیواراىاحتوال 

تزیي اّذاف درهاى  (. هْن16، 14رعذ ) ًظز هی ضزٍری تِ

عاسی عزیغ ٍ پایذار توام  پان ،در سگیل تٌاعلی
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ّاعت. ّیچ اعتاًذارد طالیی تزای درهاى سگیل  سگیل

 (.11) ٍخَد ًذارد

ّای درهاًی هَخَد، پذٍفیلیي  حاضز اس تیي رٍػ در حال

ّای هَرد اعتفادُ ّغتٌذ.  تزیي درهاى ؽایغ ،اپیٍ وزایَتز

ّشیٌِ تَدى،  دلیل در دعتزط تَدى ٍ ون پذٍفیلیي تِ

ّای تٌاعلی در هزاوش  تزیي رٍػ درهاًی تزای سگیل ؽایغ

ا هیشاى تْثَدی ون ٍ ػَارك ًاؽی اس هدرهاًی اعت، ا

ّای درهاًی  آى، هٌدز تِ گزایؼ تیؾتز تِ عوت رٍػ

ّای خزاحی ؽذُ  َتزاپی ٍ عایز رٍػخایگشیي هاًٌذ وزای

ّای درهاًی سگیل تٌاعلی وِ تَعط  (. اس رٍػ17) اعت

تَاى تِ وزم  خَد تیوار در هٌشل لاتل اعتفادُ اعت هی

 اؽارُ وزد Veregenووَد ٍ پواد عیٌىاتچیي یا  ایوی

 ُ(. عیٌىاتچیي یا پواد ػقارُ چای عثش، فزآٍرد15)

(. 15آیذ ) دعت هیِ گیاّی اعت وِ اس تزي چای عثش ت

عیٌىاتچیي یه ػقارُ اعتاًذارد تزي چای عثش اس گًَِ 

Theaceae ّای چای  فٌَل تاؽذ وِ حاٍی پلی هی

( اعت. واتچیي افلی در %85ٍیضُ واتچیي )تیؼ اس ِ ت

پواد عیٌىاتچیي اپی گاالواتچیي، گاالت اعت؛ وِ دارای 

تیؾتزیي فؼالیت تیَلَصیىی اعت. واتچیي چای عثش، 

وٌذ وِ ؽاهل  ّای سیغتی چٌذگاًِ را اػوال هی لیتفؼا

تىثیزی، ضذٍیزٍعی اوغیذاًی لَی، ضذ ّای آًتی فؼالیت

(، تا 2008تاؽذ. در هطالؼِ عارا هلش ) ٍ ضذتَهَری هی

واتچیي چای عثش تزای درهاى سگیل صًیتال "ػٌَاى 

، تِ خَاؿ ضذٍیزٍعی، ضذتَهَری ٍ اثز "خارخی

. تا تَخِ (18) رُ ؽذُ اعتاوغیذاًی چای عثش اؽا آًتی

یت هَضَع ٍ ووثَد هطالؼات پیؾیي در وتِ ؽیَع ٍ اّ

ایي سهیٌِ ٍ ًظز تِ ایٌىِ طثك هزٍر حاضز، تاوٌَى 

اعتفادُ اس چای عثش در درهاى سگیل تٌاعلی در ایزاى در 

هزاوش درهاًی فَرت ًگزفتِ ٍ گشارؽی اس چٌیي 

تا ّذف ز حاضای در ایزاى یافت ًؾذ، لذا هطالؼِ  هطالؼِ

ای تأثیز وزم حاٍی ػقارُ چای عثش تا  تزرعی همایغِ

هحلَل پذٍفیلیي تز رًٍذ واّؼ ضایؼات سگیل تٌاعلی 

 )اس ًظز تؼذاد ٍ اتؼاد( در سًاى اًدام ؽذ.
 

 کبر ريش

تز رٍی  1397-98ایي هطالؼِ وارآسهایی تالیٌی در عال 

سى هثتال تِ سگیل تٌاعلی ٍاخذ ؽزایط پضٍّؼ  76

وٌٌذُ تِ ولیٌیه پَعت تیوارعتاى اهام رضا )ع(  هزاخؼِ

ٍ تیوارعتاى لائن )ػح( در ؽْزعتاى هؾْذ ٍ درهاًگاُ 

 تخققی سًاى تیوارعتاى حىین در ؽْزعتاى ًیؾاتَر

تا پایاى  1397گیزی اس اٍایل اعفٌذ  اًدام ؽذ. ًوًَِ

اًدام گزفت. حدن ًوًَِ تز اعاط  1398هزداد هاُ 

آٍرد هیاًگیي تا اعتفادُ اس فزهَل حدن ًوًَِ تزای تز

هیشاى تْثَدی واهل( (، )2009) ٍ ّوىاراى هطالؼِ هلش

 %20ٍ تا احتغاب  α  ٍ2/0;β;01/0تا در ًظز گزفتي 

(. 18) گزفتِ ؽذًفز تزای ّز گزٍُ در ًظز  38ریشػ، 

طَر تقادفی ِ رٍػ آعاى اًتخاب ٍ عپظ ت تِ افزاد

م حاٍی ًفزی وز 38تایی( در دٍ گزٍُ  4تٌذی  )تلَن

ػقارُ چای عثش ٍ هحلَل پذٍفیلیي لزار گزفتٌذ. 

تخقیـ ٍاحذّای پضٍّؼ تز اعاط دٍ ؽاخـ تؼذاد ٍ 

فَرت تقادفی خْت اطویٌاى اس ِ اتؼاد سگیل تٌاعلی ت

اًدام ؽذ. هؼیارّای ٍرٍد تِ  عاسی دٍ گزٍُ ّوگي

عي  هطالؼِ ؽاهل: ایزاًی ٍ عاوي ؽْز هؾْذ یا ًیؾاتَر،

ػذم ؽیزدّی  عَاد خَاًذى ٍ ًَؽتي، عال، 18-50تیي 

ٍ تارداری، ًذاؽتي ّوغز دیگز در ؽَّز تیوار، تؼذاد 

 12-600ضایؼِ، عطح ضایؼات تیي  2-30ضایؼات تیي 

سگیل تٌاعلی هحذٍد تِ پَعت ًاحیِ ٍ  هتز هىؼة هیلی

ّای پضٍّؾگز  تٌاعلی تَد. خْت تؼییي رٍایی ػلوی فزم

ؼییي پایایی اتشار تزای ت ٍعاختِ اس رٍػ رٍایی هحتَی 

ارسیاتی ضایؼات )اٍلیِ ٍ حیي درهاى( اس رٍػ ارسیاتی 

تیوار  10لیغت تز رٍی  درًٍی اعتفادُ گزدیذ. ایي چه

دعت  تِ r%;89 تىویل گزدیذ وِ ضزیة آلفای وزاًثاخ

دارٍ تَعط هؾاٍر دارٍعاس اًدام ؽذ. خْت  ِآهذ. تْی

ػقارُ چای عثش، اتتذا  %10تْیۀ دارٍی وزم 

عاسی )تؼییي همذار( پَدر ػقارُ خؾه تز  ًذارداعتا

اعاط اپی گاالواتچیي اًدام ؽذ. فزهَالعیَى فزآٍردُ 

هَضؼی ػقارُ چای عثش تز اعاط وزم رٍغي در آب 

اپی گاالواتچیي( تْیِ ؽذ.  %5عیٌىاتچیي ) %10حاٍی 

ّای  حاٍی ػقارُ چای عثش در تیَج %10در ًْایت وزم 

ًفز ٍارد پضٍّؼ  76اتتذا  (. در23) گزهی آهادُ ؽذ 15

ًفز اس افزاد گزٍُ هذاخلِ  3ؽذًذ وِ در حیي هطالؼِ 

دلیل حاهلگی  ًفز تِ 1دلیل ػذم توایل تِ اداهِ درهاى،  تِ

ػلت ػذم توایل تِ اداهِ درهاى  ًفز تِ 2ٍ در گزٍُ وٌتزل 

ػَارك ًاؽی اس دارٍ )عَسػ( اس رًٍذ  ػلت ًفز تِ 2ٍ 
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ْایت تدشیِ ٍ تحلیل ًْایی تز هطالؼِ خارج ؽذًذ ٍ در ً

 .(1)ًوَدار  ًفز( اًدام ؽذ 34ًفز )در ّز گزٍُ  68رٍی 
 

 

 

 

 
 گیزی پژيَص ومًدار استبودارد کبوسًرت ومًوٍ -1ومًدار 

 

فَرت تَد وِ پضٍّؾگز  ّا تِ ایي رٍػ گزدآٍری دادُ

سًاًی وِ  توامّز رٍس فثح در ولیٌیه حضَر یافتِ ٍ اس 

  وزد. دریافت هیًاهِ وتثی  رضایت ،ٍاخذ ؽزایط تَدًذ

در خلغِ اٍل در دٍ هزحلِ ٍاحذ پضٍّؼ خْت ٍرٍد تِ 

ؽذ. اتتذا فزم هقاحثِ ؽوارُ یه  هطالؼِ اًتخاب هی

ا خْت اًتخاب ٍاحذ پضٍّؼ تىویل ٍ در فَرت دار

تَدى هؼیارّای ٍرٍد تِ هطالؼِ، در هزحلِ دٍم، 

هؼایٌات السم خْت تؾخیـ تالیٌی ضایؼات، ؽوارػ 

گزفت  گیزی اتؼاد ضایؼات اًدام هی تؼذاد سگیل ٍ اًذاسُ

ٍ فزم هؾاّذُ ٍ هؼایٌِ خْت اًتخاب ٍاحذ پضٍّؼ 

وِ هؼیارّای تالیٌی اًتخاب  فَرتی ؽذ ٍ در تىویل هی

ؽذًذ. هؼایٌِ  ٍارد هطالؼِ هی ٍاحذ پضٍّؼ را داؽتٌذ،

تالیٌی ضایؼات  ٍُ تؾخیـ سگیل تٌاعلی تا هؾاّذ

فَرت تقادفی  عپظ ٍاحذّای پضٍّؼ تِ ؽذ. زهیغ

% 10وٌٌذُ وزم  در یىی اس دٍ گزٍُ هذاخلِ )دریافت

وٌٌذُ هحلَل  ػقارُ چای عثش( ٍ وٌتزل )دریافت

پذٍفیلیي( لزار گزفتٌذ. پظ اس اًتخاب تقادفی 

پضٍّؼ، خْت تىویل فزم ارسیاتی ضایؼات، ٍاحذّای 

تیوار تَعط پضٍّؾگز هؼایٌِ ٍ تواهی ًَاحی ًاحیِ 

تٌاعلی اس ًظز ٍخَد ضایؼِ تزرعی ٍ تؼذاد ٍ اتؼاد سگیل 

تٌذی  تلَن ،اتؼاد ضایؼات اعاط تؼذاد ٍ ثثت ؽذ ٍ تز

اٍلیِ ضایؼِ، دٍ لطز  ُاًدام گزدیذ. تزای تؼییي اًذاس

وؼ  در ّز ضایؼِ تَعط خطّن  تشري افلی ػوَد تز

ضزب ایي دٍ  گیزی ٍ اس حافل هتز اًذاسُ ای تِ هیلی صلِ

دعت آهذ )در فَرت ٍخَد ِ لطز، عطح ّز ضایؼِ ت

 600ّن پیَعتِ ٍ خیلی تشري تیؼ اس ِ ضایؼات ت

هزتغ تِ هتخقـ هزتَطِ ارخاع دادُ ؽذ(.   هتز هیلی

تار خْت پیگیزی هزاخؼِ  ّفتِ یه 2ٍاحذ پضٍّؼ ّز 

ضایؼات اس ًظز تؼذاد ٍ اتؼاد سگیل ٍ تزٍس ضایؼات ٍ 

خذیذ ٍ ػَارك خاًثی تزرعی ٍ فزم ارسیاتی ضایؼات 

وزم تَعط خَد تیوار  ؽذ. تَعط پضٍّؾگز تىویل هی

ّفتِ یا تا تْثَدی  12هذت  تار در رٍس تِ 3در هٌشل 

فَرت هحلَل ِ (. پذٍفیلیي ت23، 2) واهل اعتفادُ ؽذ

تار تَعط پضٍّؾگز تزای تیوار  ای یه تْیِ ٍ ّفتِ 10%

ّفتِ یا تا سهاى تْثَدی واهل ضایؼات اعتؼوال  12تا 

تار تِ ولیٌیه هزاخؼِ  ای یه گزدیذ. ٍاحذ پضٍّؼ ّفتِ

ًوَدُ ٍ هحلَل پَدٍفیلیي تا اعتفادُ اس اپلیىاتَر ًَن 

ای تَعط پضٍّؾگز تز عطح ضایؼِ لزار گزفت.  پٌثِ
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لثل اس  ،لن پَعتتزای خلَگیزی اس آعیة تِ تافت عا

اطزاف ضایؼات تا وزم ٍاسلیي  ،اعتفادُ اس هحلَل

دلیل هؾاتِ  (. در ایي هطالؼِ ت19ِ، 15) ؽذ پَؽاًذُ هی

)وزم ػقارُ چای عثش ٍ  ًثَدى دارٍ اس ًظز ظاّز

دلیل ایٌىِ در گزٍُ  چٌیي تِ هحلَل پذٍفیلیي( ٍ ّن

وٌتزل دارٍ تَعط خَد پضٍّؾگز خْت تیوار اعتؼوال 

، اهىاى وَرعاسی هطالؼِ تزای پضٍّؾگز ٍخَد ؽذ هی

گز آهاری  ًذاؽت، لذا وَرعاسی فمط در سهیٌِ تحلیل

 فَرت پذیزفت. 

افشار آهاری  ًزم تا اعتفادُ اسآٍری  گزدّا پظ اس  دادُ

SPSS ( ِهَرد تدشیِ ٍ تحلیل لزار گزفتٌذ22ًغخ ) .

آسهَى  اسًزهال تَدى هتغیزّای ووی خْت تزرعی 

تؼییي ّوگٌی هتغیزّای  ، خْتعویزًَفا فٍوَلوَگز

ویفی در دٍ گزٍُ اس آسهَى وای دٍ ٍ تزای هتغیزّای 

هغتمل ٍ در  تیووی در فَرت ًزهال تَدى اس آسهَى 

ٍیتٌی اعتفادُ ؽذ.   فَرت اس آسهَى هي غیز ایي

گزٍّی در ّز وذام اس دٍ  تزای همایغِ درٍىّوچٌیي 

اس آسهَى رٍػ، تا تَخِ تِ ًزهال ًثَدى هتغیزّا 

ّای دٍ تِ دٍ اس آسهَى  فزیذهي ٍ در هَرد همایغِ

ّا ضزیة  ٍیلىاوغَى اعتفادُ ؽذ. در توام آسهَى

در دار  هؼٌی 05/0ووتز اس   pٍ هیشاى % 95اطویٌاى 

 ًظز گزفتِ ؽذ.
 

 َب یبفتٍ
سى هثتال تِ سگیل تٌاعلی در دٍ  76در هطالؼِ حاضز 

ثش( ٍ حاٍی ػقارُ چای ع %10گزٍُ هذاخلِ )وزم 

ًذ. در اتتذا  )هحلَل پذٍفیلیي( لزار گزفت وٌتزل

هٌظَر تزرعی ًزهال تَدى تَسیغ هتغیزّای ووی اس   تِ

اعاط ًزهال یا  اعتفادُ ؽذ تا تز ؽاپیزٍٍیلهآسهَى 

پاراهتزی ّای پاراهتزی یا غیز ى، اس آسهَىًزهال تَدغیز

ای  هٌاعة تزای ّوگٌی دٍ گزٍُ اس ًظز هتغیزّای سهیٌِ

گز اعتفادُ ؽَد. تز اعاط اطالػات گزدآٍری   هذاخلٍِ 

وٌٌذُ اس ًظز هتغیزّای فزدی ؽاهل  ؽذُ، افزاد ؽزوت

عي، عي اسدٍاج، تؼذاد سایواى، تؼذاد همارتت در ّفتِ، 

ّای لثلی،  طَل هذت درهاى سگیل لثلی، تؼذاد سگیل

تِ سگیل فؼلی، فافلِ تیي سگیل لثلی ٍ فؼلی  ءهذت اتتال

 (p>05/0) داری ًذاؽتٌذ ٍ ّوگي تَدًذ اختالف هؼٌی

دٍ گزٍُ اس ًظز  ،ؽاپیزٍٍیله  آسهَى تز اعاط (.1)خذٍل 

 تؼذاد ٍ اتؼاد ضایؼات در لثل اس هذاخلِ ّوگي تَدًذ

(001/0p< .) 

تؼذاد ضایؼات در لثل اس هذاخلِ  ،ًتایح پضٍّؼتز اعاط 

ّفتِ پظ اس هذاخلِ تیي دٍ گزٍُ تفاٍت آهاری  2ٍ 

تؼذاد ضایؼات در  .(p≤001/0) ًذاؽتداری  هؼٌی

ّای چْارم، ؽؾن ٍ ّؾتن پظ اس هذاخلِ ًغثت تِ  ّفتِ

لثل اس هذاخلِ، تیي دٍ گزٍُ ػقارُ چای عثش ٍ 

(. واّؼ تؼذاد >001/0p) دار تَد پذٍفیلیي هؼٌی

 .تَدضایؼات در گزٍُ پذٍفیلیي تیؾتز اس گزٍُ چای عثش 

داری  آهاری هؼٌیتفاٍت ٍیتٌی،  هيًتایح آسهَى تز اعاط 

در ّفتِ دّن پظ اس هذاخلِ ًغثت  ًظز تؼذاد ضایؼاتاس 

 (p;154/0)ٍخَد ًذاؽت تِ لثل اس هذاخلِ تیي دٍ گزٍُ 

 .(1)خذٍل 
 

 

 َفتٍ درمبن بٍ تفکیك داريی مًرد استفبدٌ 10میبوگیه ي اوحزاف معیبر تعداد ضبیعبت ياحدَبی پژيَص طی -1 جديل
 

 گزٍُ

 هتغیز     

 هحلَل پذٍفیلیي ػقارُ چای عثش
 گزٍّی ًتیدِ آسهَى تیي

 هیاًگیي±اًحزاف هؼیار هیاًگیي±اًحزاف هؼیار

 Z 148/0;p;-447/1 44/8±81/4 17/7±82/4 ّفتِ لثل هذاخلِ

 Z 795/0;p;-259/0 11/6±45/3 47/6±75/3 ّفتِ دٍم

 Z 003/0;p;-995/2 17/3±23/2 50/5±42/4 ّفتِ چْارم

 ≥Z 001/0 p;-472/5 73/0±28/1 38/3±74/2 ّفتِ ؽؾن

 ≥Z 001/0 p;-750/3 05/0±34/0 94/0±34/1 ّفتِ ّؾتن

 Z 154 /0;p;-425/1 00/0 08/0±37/0 ّفتِ دّن

 Z 569/0; p;-569/0 05/0±34/0 08/0±37/0 درهاىپظ اس اتوام دٍرُ 

 گزٍّی ًتیدِ آسهَى درٍى
5;df ،74/150;Chi 

001/0p< 

4;df ،66/129;Chi 

001/0p< 
004/0;p 
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 دٍ گزٍُ لثل اس هذاخلِ اس ًظز اتؼاد ضایؼات ّوگي تَدًذ.

داری  هؼٌیٍیتٌی، تفاٍت آهاری  آسهَى هيتز اعاط ًتایح 

ٍ چْارم تؼذ اس  ّای دٍم در ّفتِ ًظز اتؼاد ضایؼاتاس 

 .(p;418/0)ٍخَد ًذاؽت هذاخلِ تیي دٍ گزٍُ 

داری  ٍیتٌی، تفاٍت آهاری هؼٌی آسهَى هيتز اعاط ًتایح 

ّای ؽؾن ٍ ّؾتن تیي دٍ  در ّفتِ اتؼاد ضایؼات اس ًظز

واّؼ اتؼاد ضایؼات در  .(p≤001/0)ٍخَد داؽت گزٍُ 

 دار تَد پذٍفیلیي ًغثت تِ گزٍُ چای عثش هؼٌیگزٍُ 

(002/0≥p).  

هیاًگیي اتؼاد ضایؼات  ،ٍیتٌی آسهَى هيتز اعاط ًتایح 

در ّفتِ دّن پظ اس هذاخلِ تیي دٍ گزٍُ تفاٍت آهاری 

 .(p;154/0) داری ًذاؽت هؼٌی

داری  ٍیتٌی، تفاٍت آهاری هؼٌی آسهَى هيتز اعاط ًتایح 

ّفتِ پظ اس درهاى تیي  10در طی اتؼاد ضایؼات  اس ًظز

سهَى آ تزاعاط ًتایح .(p;154/0)ًذاؽت ٍخَد دٍ گزٍُ 

ّفتِ  10ضایؼات در طی  اتؼادگزٍّی فزیذهي،  درٍى

هذاخلِ ًغثت تِ لثل اس هذاخلِ در دٍ گزٍُ هؼٌادار تَد 

(001/0p<2 ( )خذٍل). 
 

 

َفتٍ درمبن بٍ تفکیك داريی مًرد  10متز مزبع( ياحدَبی پژيَص طی  اوحزاف معیبر ابعبد ضبیعبت )میلیمیبوگیه ي  -2جديل 

 استفبدٌ

 گزٍُ

 هتغیز

 هحلَل پذٍفیلیي ػقارُ چای عثش
 گزٍّی ًتیدِ آسهَى تیي

 هیاًگیي±اًحزاف هؼیار هیاًگیي±اًحزاف هؼیار

 Z ،036/0;p;-098/2 07/1±99/85 23/84±89/8 لثل اس هذاخلِ

 Z ،768/0;p;-295/0 58/76±81/6 91/73±05/7 ّفتِ دٍم

 Z ،418/0;p;-810/0 50/39±26/4 35/54±43/6 ّفتِ چْارم

 ≥Z ،001/0 p;-398/4 32/8±68/1 38/32±68/4 ّفتِ ؽؾن

 ≥Z ،001/0 p; -778/3 23/0±37/1 94/8±03/2 ّفتِ ّؾتن

 Z ،154/0;p;-425/1 00/0 47/1±89/7 ّفتِ دّن

 Z ،586/0;p;-586/0 23/0±37/1 47/1±89/7 پظ اس اتوام دٍرُ درهاى

 گزٍّی ًتیدِ آسهَى درٍى
5;df ،63/54;Chi 

001/0p< 

4;df ،06/40;Chi 

001/0p< 

001/0p< 

 

 بحث
ای تأثیز وزم تا ّذف تزرعی همایغِ حاضز وِ هطالؼِدر 

حاٍی ػقارُ چای عثش تا هحلَل پذٍفیلیي تز رًٍذ 

واّؼ ضایؼات سگیل تٌاعلی )اس ًظز تؼذاد ٍ اتؼاد( در 

در درفذ  یدار یهؼٌ یتفاٍت آهار، سًاى اًدام ؽذ

عثش تا  یػقارُ چا یدٍ گزٍُ وزم حاٍ يیول، ت یتْثَد

ٍخَد  سًاى یتٌاعل لیدر درهاى سگ يیلیهحلَل پذٍف

پظ اس هذاخلِ تِ  10ّفتِ  اىیٍ دٍ گزٍُ در پاًذاؽت 

  .افتٌذیاس ًظز تؼذاد ٍ اتؼاد دعت  ؼاتیواهل ضا یتْثَد

سى  60( وِ تز رٍی 2015) ٍ ّوىار در هطالؼِ وفایی

هیشاى تْثَدی ضایؼات  ،هثتال تِ سگیل تٌاعلی اًدام ؽذ

هطالؼِ در تز اعاط واّؼ تؼذاد ضایؼات تؼزیف گزدیذ. 

هیشاى تْثَدی واهل در ّفتِ عَم تزای پذٍفیلیي هذوَر 

تَد. در ّفتِ پٌدن در  %24ٍ تزای وزایَتزاپی  2/68%

تْثَدی واهل ٍ در گزٍُ  %100گزٍُ پذٍفیلیي 

تْثَدی ًغثی ٍ  %50تْثَدی واهل،  %25وزایَتزاپی 

در هطالؼِ حاضز  (.14) داؽتٌذػذم تْثَدی  25%

ّفتِ پظ اس ؽزٍع  8پذٍفیلیي حذاوثز طَل درهاى تا 

ّفتِ تیواراى تِ تْثَدی واهل  8درهاى تَد ٍ پظ اس 

دعت یافتٌذ وِ تا هطالؼِ وفایی هغایزت داؽت. در 

هطالؼِ وفایی پذٍفیلیي تا غلظت تاالتزی ًغثت تِ 

 خْت درهاى سگیل تٌاعلی تدَیش ؽذُ حاضزهطالؼِ 

درهاى  تَاًذ تز طَل هذت ، لذا غلظت تاالتز دارٍ هیتَد

تز ًوایذ. اها اس آًدا وِ  اثز گذاؽتِ ٍ طَل درهاى را وَتاُ

تاؽذ ٍ در اوثز هطالؼات تِ  پذٍفیلیي دارٍی تَوغیه هی

لذا در  ،ػَارك خاًثی ؽذیذ پذٍفیلیي اؽارُ ؽذُ اعت

ایي هطالؼِ عؼی ؽذ اس حذالل غلظت خْت عاخت دارٍ 

 .(20، 19، 3) اعتفادُ ؽَد

(، تْثَدی سگیل را تز اعاط 2008)عیلَیَ ٍ ّوىاراى 

فَرت درفذ تیاى ًوَدًذ وِ ِ واّؼ هٌطمِ سگیل ت

تزیي طَل سگیل  ضزب تشري اتؼاد سگیل، تز اعاط حافل

. در گیزی ؽذ تزیي ػزك سگیل اًذاسُ ػوَدی در تشري
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در  16هیشاى تْثَدی واهل در پایاى ّفتِ ایي هطالؼِ 

گزٍُ  در %،2/57 تِ هیشاى %15گزٍُ پواد عیٌىاتچیي 

 % تَد7/33ٍ در گزٍُ پالعثَ  %3/56 % تِ هیشاى10پواد 

 838، (2010) در هطالؼِ تاتی ٍ ّوىاراى چٌیي . ّن(3)

عاسی واهل  ّفتِ اس درهاى تِ پان 16تیوار پظ اس 

عاسی واهل توام  تْثَدی واهل رعیذًذ. پانضایؼات یا 

زٍُ %، در گ6/53 تِ هیشاى% 10ضایؼات در گزٍُ پواد 

% 4/35 % ٍ در گزٍُ پالعث9/54َ تِ هیشاى% 15پواد 

پظ اس درهاى  6داری در ّفتِ  تَد. تفاٍت آهاری هؼٌی

 . (21) ٍخَد داؽت

 242وِ تز رٍی  (2007)در هطالؼِ گزٍط ٍ ّوىاراى 

 توامًفز سى ٍ هزد اًدام ؽذ، در خقَؿ تْثَدی واهل 

تیي  داری ّای صًیتال خارخی، اختالف آهاری هؼٌی سگیل

. (20) ٍ گزٍُ پالعثَ ٍخَد داؽت %15پواد عیٌىاتچیي 

ّفتِ تزای  12تیٌی  رغن پیؼ در هطالؼِ حاضز ػلی

ٍاحذّای پضٍّؼ در پایاى ّفتِ  توام ،پیگیزی درهاى

تِ تْثَدی واهل دعت یافتٌذ. در توام هطالؼات فَق  10

دلیل داؽتي  تِ ایي ًىتِ اؽارُ ؽذُ اعت وِ چای عثش تِ

اوغیذاى، ضذٍیزٍعی ٍ  خافیت آًتی واتچیي وِ

تَاًذ در درهاى سگیل تٌاعلی هؤثز  هی ،ضذتَهَر دارد

 تاؽذ ٍ اس ایي ًظز تا هطالؼِ حاضز ّوخَاًی داؽت. 

در اوثز هطالؼات اًدام ؽذُ، هیشاى ػَد ضایؼات پظ اس 

پایاى دٍرُ درهاى در ًظز گزفتِ ؽذُ، تا هذت هؼیٌی 

طَر هٌظوی پظ اس ِ تؽذ ٍ هزاخؼِ تیواراى  تزرعی هی

یافت. در ًتیدِ هیشاى ولی تْثَد تا  تْثَد اداهِ هی

اها ایي وار هذت  ،آهذ دعت هی اطویٌاى تیؾتزی تِ

وٌذ وِ در هطالؼاتی ًظیز  هطالؼِ را تغیار طَالًی هی

. ًثَدپذیز  داؽتي چٌیي فزفتی اهىاى حاضز،هطالؼِ 

یافتِ ّویي ػلت تزرعی ػَد ٍ پیگیزی تیواراى تْثَد  تِ

ای در سهیٌِ  ؽَد هطالؼِ لذا پیؾٌْاد هی ،اًدام ًؾذ

 ای هیشاى ػَد سگیل تٌاعلی پظ اس تزرعی همایغِ

هقزف وزم حاٍی ػقارُ چای عثش ٍ هحلَل پذٍفیلیي 

 .اًدام ؽَد

وِ در ایي هطالؼِ هیشاى تْثَدی ضایؼات در گزٍُ   اس آًدا

تِ  چای عثش تا گزٍُ پذٍفیلیي یىغاى تَد، لذا تا تَخِ

ػَارك خاًثی ٍ هغوَهیت تاالی هحلَل پذٍفیلیي ٍ 

پزّشیٌِ تَدى تِ لحاظ تدَیش آى تَعط پشؽه ٍ ػذم 

توایل سًاى تِ اعتفادُ اس دارٍّای ؽیویایی ٍ الثال 

ػوَهی تِ عوت اعتفادُ اس دارٍّای گیاّی ٍ 

آهیش تَدى ًتایح پضٍّؼ حاضز، تَفیِ تِ  هَفمیت

ى خایگشیي هٌاعة تزای ػٌَا اعتفادُ اس ایي هحقَل تِ

 .گزدد پذٍفیلیي خْت تْثَد ضایؼات سگیل تٌاعلی هی
 

 گیزی وتیجٍ
تز  هیشاى تْثَدی ضایؼات پظ اس اتوام دٍرُ درهاى

در گزٍُ چای عثش تا  اعاط تؼذاد ٍ اتؼاد ضایؼات،

آهیش تَدى  پذٍفیلیي یىغاى تَد، لذا تا تَخِ تِ هَفمیت

اعتفادُ اس ایي هحقَل ًتایح پضٍّؼ حاضز، تَفیِ تِ 

ػٌَاى خایگشیي هٌاعة پذٍفیلیي در درهاى سگیل تِ

 گزدد.تٌاعلی هی
 

 تشکز ي قدرداوی
ایي همالِ تا وذ وارآسهایی 

IRCT20181114041652N1 ًاهِ  حافل پایاى

تاؽذ وِ تا حوایت  داًؾدَیی همطغ وارؽٌاعی ارؽذ هی

هالی هؼاًٍت پضٍّؾی داًؾىذُ پزعتاری ٍ هاهایی 

ییذ وویتِ اخالق أًؾگاُ ػلَم پشؽىی هؾْذ ٍ تدا

داًؾگاُ تا وذ 

IR.MUMS.NURSE.REC.1398.012  اًدام

ٍعیلِ اس پزعٌل تیوارعتاى اهام رضا  گزفتِ اعت. تذیي

)ع( ٍ لائن )ػح( ؽْز هؾْذ ٍ تیوارعتاى حىین 

ؽْزعتاى ًیؾاتَر ٍ افزادی وِ ها را در اًدام ایي پضٍّؼ 

ز ّوىاری السم را داؽتٌذ، تؾىز یاری دادًذ ٍ تا پضٍّؾگ

 .ؽَد ٍ لذرداًی هی
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