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 یبز آمبدگ ىبلیياژ هیزیسیتزيگلیو زیتأث یبزرس

 ايل مستزیتز یاٍ یقبل اس کًرتبژ تخل کسیسزي
 3، دکتز فزوبس َبديی*2سادٌ یبریتًران بختدکتز ، 1یمًریزتیمعصًمٍ مدکتز 

 .زاىیهؾْذ، هؾْذ، ا یداًؾگبُ ػلَم پشؽک ،یداًؾکذُ پشؽک ،ییگزٍُ سًبى ٍ هبهب بریداًؾ .1

 .زاىیکزهبى، کزهبى، ا یداًؾگبُ ػلَم پشؽک ،یداًؾکذُ پشؽک وبى،یهتخقـ سًبى ٍ سا .2

 .زاىیهؾْذ، هؾْذ، ا یداًؾگبُ ػلَم پشؽک ،یداًؾکذُ پشؽک ،ییگزٍُ سًبى ٍ هبهبرسیذًت  .3
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ای لجل اس رعیذى خٌیي ثِ هزحلِ لبثل حیبت اعت. یکی  عمط ثِ هؼٌبی خبتوِ ثبرداری ثِ ّز طزیك ٍ ٍعیلِ مقذمٍ:

گیزد.  ثبؽذ. ختن ثبرداری در ایي هَرد ثِ دٍ رٍػ طجی ٍ خزاحی فَرت هی اس اًَاع عمط، عمط فزاهَػ ؽذُ هی

ّبی هختلفی ثزای  ؼ ػَارك اس رٍػثبؽذ کِ ػَارك فزاٍاًی دارد. خْت کبّ رٍػ خزاحی یک رٍػ تْبخوی هی

غیزیي یاعتفبدُ اس دارٍی ًیتزٍگل ،ّب ؽَد کِ یکی اس ایي رٍػ ای اعتفبدُ هی آهبدگی عزٍیکظ لجل اس کَرتبص تخلیِ

غیزیي ٍاصیٌبل لجل اس کَرتبص یلذا هطبلؼِ حبضز ثب ّذف همبیغِ آهبدگی عزٍیکظ ثب ٍ ثذٍى هقزف ًیتزٍگل ،ثبؽذ هی

 اٍل اًدبم ؽذ. عِ هبِّای  تخلیِ

ای  ًفز اس ثیوبراى کبًذیذ کَرتبص تخلیِ 100ثز رٍی  1389ایي هطبلؼِ کبرآسهبیی ثبلیٌی تقبدفی در عبل کبر:  ريش

طَر تقبدفی در دٍ گزٍُ  اثیطبلت ساّذاى اًدبم ؽذ. ثیوبراى ثِ ثي کٌٌذُ ثِ سایؾگبُ ثیوبرعتبى ػلی تزیوغتز اٍل هزاخؼِ

ثَدى عزٍیکظ در اتبق ػول  هیشاى ثبس ،زار گزفتٌذ. ثب اعتفبدُ اس دیالتبتَرّبی عبیشثٌذی ؽذُغیزیي لیدارًٍوب ٍ ًیتزٍگل

ٍ ( 5/11)ًغخِ  SPSS آهبری افشار ًزم اعتفبدُ اس ثب ّب تدشیِ ٍ تحلیل دادُ .ؽذگیزی ٍ در دٍ گزٍُ همبیغِ  اًذاسُ

 دار در ًظز گزفتِ ؽذ.هؼٌی 05/0کوتز اس   pهیشاى  اًدبم ؽذ. هي ٍیتٌیٍ  کبی اعکَئز تی تغت،آهبری  ّبی آسهَى

غیزیي ٍاصیٌبل ٍ دارًٍوب تفبٍت آهبری ی، هیبًگیي فؾبرخَى در دٍ گزٍُ ًیتزٍگلحبضز ثز اعبط ًتبیح هطبلؼِ :َب یبفتٍ

ٍ هیبًگیي اٍلیي ( p<001/0) ثیؾبة اعکَراهب ثیي دٍ گزٍُ هَرد هطبلؼِ اس ًظز هیبًگیي  ،(p;86/0هؼٌبداری ًذاؽت )

 اختالف آهبری هؼٌبداری هؾبّذُ ؽذ. ( p;001/0)دیالتبتَر هَرد ًیبس 

غیزیي ٍاصیٌبل در ایدبد آهبدگی عزٍیکظ لجل اس ختن ثبرداری ثِ رٍػ خزاحی هؤثز یهقزف ًیتزٍگل گیزی:وتیجٍ

 اعت. 

 غیزیيیًیتزٍگل ،اٍل عِ هبِّای  آهبدگی عزٍیکظ، کَرتبص تخلیِ کلمبت کلیذی:
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 مقذمٍ
خَد ٍ چِ ِ هؼٌبی پبیبى یبفتي حبهلگی چِ خَدث عمط ثِ

ػوذی لجل اس رعیذى خٌیي ثِ تکبهل کبفی ثزای اداهِ 

ػٌَاى پبیبى یبفتي  ثِ . عمط هؼوَالًثبؽذ هیحیبت 

حبهلگی یب ٍسى ٌّگبم تَلذ  20حبهلگی لجل اس ّفتِ 

(. عمط یب ثِ فَرت 1ؽَد ) گزم تؼزیف هی 500کوتز اس 

 (.2ؽَد ) فَرت المبء ؽذُ ایدبد هیِ یب ثٍ خَد ِ خَدث

ّفتِ اٍل حبهلگی رخ  12ّب در  عمط %80اس ثیؼ 

ذ ٍ اختالالت کزٍهَسٍهی حذالل هغئَل ًیوی اس ٌدّ هی

ثِ دٍ گزٍُ ػَاهل  ایي هَارد اعت. اتیَلَصی عمط ػوَهبً

(. اس ػَاهل 3ؽَد ) خٌیٌی ٍ ػَاهل هبدری تمغین هی

تَاى ثِ تکبهل غیزطجیؼی سیگَت، عمط  خٌیٌی هی

تَاى ثِ  ػَاهل هبدری هیآًَپلَئیذ ٍ یَپلَئیذ ٍ اس 

ّبی هشهي، اختالالت آًذٍکزیي، هقزف  ّب، ثیوبری ػفًَت

دارٍّب، ػلل هحیطی، ػَاهل ایوٌَلَصیک ٍ ًمبیـ رحن 

 (.4اؽبرُ کزد )

ثٌذی عمط ؽبهل تْذیذ ثِ عمط، عمط  گزٍُ

ًبپذیز، عمط کبهل ٍ ًبکبهل ٍ عمط فزاهَػ ؽذُ  اختٌبة

، missed abortionثبؽذ. در عمط فزاهَػ ؽذُ یب  هی

رحن در پؾت هٌفذ ثغتِ عزٍیکظ ثِ هذت رٍسّب ٍ یب 

دارد.  ّب هحقَالت هزدُ حبهلگی را در خَد ًگِ هی ّفتِ

یب ٍ درهبى ثِ فَرت اًتظبری، طجی  ،در ایي حبلت

تزیي ٍ  ؽبیغ ،(. درهبى خزاحی5گیزد ) خزاحی فَرت هی

تزیي رٍػ ختن حبهلگی در عِ هبِّ اٍل ثبرداری  کبهل

ثبؽذ کِ ؽبهل ایدبد دیالتبعیَى در عزٍیکظ ثب  هی

اعتفبدُ اس دیالتبتَر ٍ اًدبم کَرتبص ثب عبکؾي ٍ کَرت 

ثبؽذ. خْت کبّؼ ػَارك ًبؽی اس تزٍهب ثِ  هی

عزٍیکظ ٍ خطز ایدبد ًبرعبیی عزٍیکظ ٍ ػَارك 

 ،ای اس اًدبم ػول کَرتبص تخلیِ ثْتز اعت لجل زدیگ

 (.6عبسی عزٍیکظ اًدبم ؽَد ) آهبدُ

فبرهبکَلَصیک عزٍیکظ ثِ دلیل کبّؼ دادى آهبدگی 

تزٍهبی عزٍیکظ ٍ افشایؼ عَْلت ػول خزاحی ثِ 

(. 7ًغجت دیالتبعیَى هکبًیکی عزٍیکظ ارخح اعت )

ّبی عزٍیکظ )اس  کٌٌذُ ػٌَاى ًزم دارٍّبی هتؼذدی ثِ

ّب ٍ ...(  الهیٌبریب، پزٍعتبگالًذیي ّبی اعتزٍصى، خولِ صل

ّبی هختلفی در ایي  پزٍعتبگالًذیيدر دعتزط اعت. 

ّبی ٍاصیٌبل  تَاى لزؿ هَرد کبرثزد دارد کِ هی

ّبی ٍاصیٌبل دیٌَپزٍعتَى  هیشٍپزٍعتَل، صل ٍ لزؿ

PGE2 هَارد اعتفبدُ اس  ثزخیدر (. 8ًبم ثزد ) را

پذیز  ّب ثِ دلیل ػَارك ًبؽی اس آًْب اهکبى پزٍعتبگالًذیي

 .ًیغت

ّبی ٍاصیٌبل  غیزیي یب لزؿاهزٍسُ اس اًفَسیَى ًیتزٍگلی

ّبی تزم ٍ ًیش ختن حبهلگی  سایوبى آهبدگی عزٍیکظ،در 

ثز اعبط کِ  ؽَد هیاعتفبدُ ثبرداری  دٍم در عِ هبِّ

ثز در ؤگلیغیزیي یک دارٍی ه ًیتزٍ گشارؽبت هَخَد،

ثبؽذ. در  آهبدگی عزٍیکظ لجل اس المبء سایوبى هی

ٍضؼیت خفت احتجبط یبفتِ ّن اس اًفَسیَى ٍریذی 

کوتز اعتفبدُ هیکزٍگزم یب  200ًیتزٍگلیغیزیي ثب دٍس 

ًیبس ثِ ثیَْؽی خْت  ثز،ؤایي کبرثزد ایوي ٍ ه ٍ ؽَد هی

(. در هطبلؼِ ؽبرهب ٍ 9ثزد ) را اس ثیي هی رحن ؽلی

ًفز اس ثیوبراى  65ثز رٍی کِ در ٌّذ ( 2005)ّوکبراى 

عزٍیکظ ثیوبراى ثب آهبدگی ، ؽذحبهلگی تزم اًدبم ثب 

 PGE2، هیشٍپزٍعتَل ٍ TNGاعتفبدُ اس دارٍّبی 

هَرد ثزرعی لزار گزفت. در ایي هطبلؼِ عِ گزٍُ ثب 

لزار داؽتٌذ کِ ثؼذ اس هذاخلِ  5کوتز اس  ثیؾبة اعکَر

ًفز  14در گزٍُ هیشٍپزٍعتَل،  %(8/81ًفز ) 18

در گزٍُ  %(55ًفز ) 11ى ٍ %( در گزٍُ دیٌَپزٍعت7/66َ)

TNG  ثَدًذ. ػَارضی چَى  6ثبالی  ثیؾبة اعکَردارای

 فمط در هیشٍپزٍعتَل ّن رحوی اًمجبضبت پؾت عز

ػوذُ  .ؽذ هؾبّذُ%( 2/16%( ٍ دیٌَپزٍعتَى )3/4)

ّبی پضٍّؼ  عزدرد ثَد. ثز اعبط یبفتِ، TNGػَارك 

تز اس دٍ دارٍی دیگز  تز ٍ هطوئي خطز ثی TNG ،آًْب

 (.10عت )ا

تَعیي ثِ تٌْبیی ًغجت ثِ درهبى کوکی  اکغی

هیشٍپزٍعتَل هوکي اعت  هیشٍپزٍعتَل ارخحیت دارد.

ثِ ػٌَاى  ،تَعیي در دعتزط ًجبؽذ ٌّگبهی کِ اکغی

 .(11) خبًِ هَرد اعتفبدُ لزار گیزد هثبل در سایوبى در

غیزیي ٍاصیٌبل یثیز ًیتزٍگلأثب تَخِ ثِ ایٌکِ در هَرد ت

اٍل هطبلؼبت هحذٍدی  عِ هبِّای  کَرتبص تخلیِلجل اس 

در ایزاى اًدبم ؽذُ اعت، لذا هطبلؼِ حبضز ثب ّذف 

همبیغِ آهبدگی عزٍیکظ ثب ٍ ثذٍى هقزف 

 عِ هبِّای  غیزیي ٍاصیٌبل لجل اس کَرتبص تخلیِیًیتزٍگل

 اًدبم ؽذ. ثبرداری اٍل
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 کبر ريش
ثز  1389ایي هطبلؼِ کبرآسهبیی ثبلیٌی تقبدفی در عبل 

کٌٌذُ ثِ سایؾگبُ  ًفز اس ثیوبراى هزاخؼِ 100رٍی 

کبًذیذ کَرتبص ٍ اثیطبلت ساّذاى   ثي ثیوبرعتبى ػلی

اًدبم ؽذ. هطبلؼِ حبضز ثبرداری اٍل  عِ هبِّای  تخلیِ

ثِ تقَیت کویتِ اخالق داًؾگبُ ػلَم پشؽکی ساّذاى 

ثیوبراى لجل اس ٍرٍد ثِ هطبلؼِ،  توبمرعیذ ٍ ثِ 

تَضیحبت السم ٍ کبفی دادُ ؽذ ٍ رضبیت کتجی آگبّبًِ 

 اس آًْب گزفتِ ؽذ. 

رضبیت آگبّبًِ ثیوبر،  :ٍرٍد ثِ هطبلؼِ ؽبهل ّبیهؼیبر

ثیؾبة اعکَر  اٍل ثب عِ هبِّای  سًبى کبًذیذ کَرتبص تخلیِ

ػذم  ًیتزٍگلیغیزیي، ػذم ٍخَد حغبعیت تزی ،4کوتز اس 

ػزٍلی، ٍخَد خًَزیشی ؽذیذ  -ّبی للجی  ٍخَد ثیوبری

هبدر ٍ ٍضؼیت ًبپبیذار ٍ ػذم ثبس ثَدى دّبًِ عزٍیکظ 

فؾبر ثیوبراى ثب هؼیبرّبی خزٍج اس هطبلؼِ ؽبهل: ثَد. 

کبّؼ حدن داخل هتز خیَُ،  هیلی 100کوتز اس خَى 

خًَزیشی ؽذیذ ٍ ػذم  ،ای للت ثیوبراى دریچِ ػزٍلی،

 . اداهِ ؽزکت در هطبلؼِ ثَد اسرضبیت ثیوبر 

ایي طزح در کویتِ اخالق داًؾگبُ ػلَم پشؽکی هؾْذ 

اعتفبدُ اس  ٍ هطزح ٍ ثب تَخِ ثِ هؼیبرّبی ٍرٍد ٍ خزٍج

ؽَد ٍ  کِ ثبػث آهبدگی دّبًِ عزٍیکظ هی فَق یدارٍ

اس آعیت رعیذى ثِ  ٍثبؽذ  ثزای ثیوبر هفیذ هی کبهالً

هَرد  ،ؽتي ػَاركًوبیذ ٍ ًذا دّبًِ رحن خلَگیزی هی

کٌٌذُ  اس توبهی ثیوبراى ؽزکت ضوٌبً .تقَیت لزار گزفت

 در هطبلؼِ رضبیت آگبّبًِ گزفتِ ؽذ. 

احتوبلی آعبى )در دعتزط(  گیزی ثِ رٍػ غیز ًوًَِ

( ٍ 10اًدبم ؽذ. حدن ًوًَِ ثب تَخِ ثِ هطبلؼبت هؾبثِ )

 ًفز در ًظز گزفتِ ؽذ.  100 ،فزهَل هحبعجِ حدن ًوًَِ

ّبی اطالػبتی  ثیوبراى در فزم فزدیدر اثتذا اطالػبت 

هزثَطِ ثجت ؽذ. عپظ تَعط رسیذًت سًبى ٍ سایوبى 

ّوِ ثیوبراى  یک ؽزح کبهل اس ثیوبراى گزفتِ ؽذ ٍ

تحت هؼبیٌِ فیشیکی کبهل ٍ ارسیبثی لگي لزار گزفتٌذ. 

اعکَر ثیوبر ّن  هیشاى دیالتبعیَى عزٍیکظ ٍ ثیؾبح

ثیوبراى  ثزایتؼییي ؽذ. ّوچٌیي لجل اس تدَیش دارٍ 

ؽوبرػ کبهل خَى )ّوَگلَثیي،  هؼوَلآسهبیؾبت 

ٍ ...(، آًبلیش ادرار، تؼییي  ّبی عفیذ خَى ؽوبرػ گلجَل

اًدبم ؽذ. افزاد ثِ فَرت  RHگزٍُ خَى ٍ 

غیزیي ی)ًیتزٍگل Aدر دٍ گزٍُ  عبسی کبهپیَتزی تقبدفی

ای لزار دادى )دارًٍوب( لزار گزفتٌذ. ثز Bٍاصیٌبل( ٍ گزٍُ 

تَاًغتٌذ ّن  ثیوبراى هی ،غیزیي ٍاصیٌبلیًیتزٍگل

فَرت عزپبیی آى را دریبفت  فَرت ثغتزی ٍ ّن ثِ ثِ

غیزیي عبخت ؽزکت دارٍیی یکٌٌذ. لزؿ ًیتزٍگل

کِ در ٍاصى لزار دادُ ؽذ. ثزای خلَگیزی اس  سّزاٍی ثَد

کِ  پضٍّؾگز ثزٍس عَگیزی ٍ تَرػ، رسیذًتی ثِ ػٌَاى

طی تدَیش دارٍ اس لحبظ هیشاى دیالتبعیَى ثیوبر را 

کزد، اس ًَع دارٍ  عزٍیکظ ٍ عبیز پبراهتزّب ارسیبثی هی

طزفِ  آگبّی ًذاؽت ٍ در ٍالغ اس رٍػ کَر کزدى یک

 اعتفبدُ ؽذ.

 400غیزیي ٍاصیٌبل )یعِ دٍس ًیتزٍگل Aگزٍُ افزاد ثِ 

عبػت  3عبػت دادُ ؽذ ٍ  3هیکزٍگزم( ثِ فبفلِ ّز 

ای اًدبم  کَرتبص تخلیِ ،غیزیيیثؼذ اس آخزیي دٍس ًیتزٍگل

ای،  دارٍیی دادُ ًؾذ. خْت کَرتبص تخلیِ Bؽذ. ثِ گزٍُ 

ثیوبر ثؼذ اس لزار گزفتي در ٍضؼیت دٍرعبل لیتَتَهی در 

تحت ثیَْؽی ػوَهی )پزٍتکل ثیَْؽی خْت  ،اتبق ػول

لیِ لزار گزفت ٍ ثؼذ اس تختوبهی ثیوبراى یکغبى ثَد( 

ٍ ثؼذ اس لزار دادى  هؼبیٌِ دٍدعتی رحن اًدبم ؽذ ،هثبًِ

لذاهی عزٍیکظ ثب  جِفَلبًی ٍ تحتبًی ٍ گزفتي لٍالَّبی 

، دّبًِ عزٍیکظ ّبی هتغغ کٌٌذُتٌبکَم ثب اعتفبدُ اس 

دُ اس پٌظ خفت ٍ بکَرتبص ثب اعتف دّبًِ عزٍیکظ ثبس ٍ

ثَدى  اًدبم ؽذ. در اتبق ػول هیشاى ثبس کٌذٍ  تیشکَرت 

عزٍیکظ ثب اعتفبدُ اس دیالتبٍرّبی عبیشثٌذی ؽذُ ثز 

 گیزی ؽذ. هتز اًذاسُ حغت هیلی

 آهبری افشار ًزم اعتفبدُ اس ثب پظ اس گزدآٍری ّب دادُ

SPSS  ِتی تغت،آهبری  ّبی آسهَىٍ ( 5/11)ًغخ 

هَرد تدشیِ ٍ تحلیل لزار  هي ٍیتٌیٍ  کبی اعکَئز

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

 ؽذ.
 

 َب یبفتٍ
ثز اعبط ًتبیح حبفل اس هطبلؼِ، هیبًگیي فؾبرخَى در 

در  ٍهتز خیَُ هیلی 3/108±1/7غیزیي یگزٍُ ًیتزٍگل

ثز اعبط  کِ ثَدهتز خیَُ هیلی 108±10گزٍُ دارًٍوب 

ی آهبری هؼٌبدارتفبٍت ثیي دٍ گزٍُ  ،تی تغتآسهَى 

 (.p;86/0) ًذاؽت
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غیزیي یدر گزٍُ ًیتزٍگل ًوزُ ثیؾبةّوچٌیي هیبًگیي 

ثَد کِ ثز  60/3±67/0ٍ در گزٍُ دارًٍوب  85/0±26/4

ثیي دٍ گزٍُ تفبٍت هؼٌبداری  هي ٍیتٌی،اعبط آسهَى 

 (.p<001/0)هؾبّذُ ؽذ 

ػالٍُ اس ًظز همبیغِ هیبًگیي اٍلیي دیالتبتَر هَرد ًیبس  ثِ

غیزیي یتزٍگلدر دٍ گزٍُ هَرد هطبلؼِ، در گزٍُ ًی

کِ ثز  ثَد 32/4±99/0ٍ در گزٍُ دارًٍوب  45/2±52/7

ثیي دٍ گزٍُ تفبٍت آهبری  تی تغت،آسهَى  اعبط ًتبیح

 .(p;001/0) ؽتهؼٌبداری دا

غیزیي ؽبهل عزدرد، یػَارك خبًجی ًیتزٍگل

کبردی، فالؽیٌگ، افت فؾبرخَى، تَْع ٍ اعتفزاؽ  تبکی

هَرد عزدرد ًیش هَرد ثزرعی لزار گزفت کِ فمط دٍ 

دار ثؼذ اس هقزف دٍس اٍل ٍ دٍم هؾبّذُ ؽذ کِ اس ضزثبى

 هقزف دٍس ثؼذی در ایي دٍ ثیوبر خَدداری ؽذ.

دّبًِ رحن در حیي هؼبیٌِ ثؼذ اس ثیَْؽی  هَرددر گزٍُ 

ًزم ٍ اثتذا اٍلیي دیالتَری کِ خْت ثیوبر اعتفبدُ ؽذُ 

ثَد کِ دیگز ًیبس ثِ اعتفبدُ اس  8ؽوبرُ  ثَد،

 ،تبتَرّبی دیگز خْت ثبس ؽذى دّبًِ عزٍیکظ ًجَددیال

 4ؽوبرُ  ؽذُاهب در گزٍُ کٌتزل اٍلیي دیالتبتَر اعتفبدُ 

ًیتزٍگلیغیزیي خْت ثٌبثزایي اعتفبدُ اس تزی ثَد،

 ثز ثَد.ؤآهبدگی عزٍیکظ ثغیبر ه

 ًوزُ ثیؾبةهیبًگیي فؾبرخَى،  ّبی فَق، یبفتِ ثز اعبط

د اعتفبدُ در دٍ گزٍُ هَرد ٍ هیبًگیي اٍلیي دیالتبتَر هَر

کِ  ارسیبثی لزار گزفت ٍ عپظ در دٍ گزٍُ همبیغِ ؽذ

 هیبًگیي فؾبرخَى در دٍ گزٍُ تفبٍت هؼٌبداری ًذاؽت،

اٍلیي  ؽوبرُ ٍلی هیبًگیي ًوزُ ثیؾبة ٍ هیبًگیي

ییذ أدیالتبتَر در گزٍُ ًیتزٍگلیغیزیي ثیؾتز ثَد کِ ت

سی عزٍیکظ عب ثیز ًیتزٍگلیغیزیي در آهبدُأکٌٌذُ ت

  ثبؽذ. هی
 

 بحث
تی آسهَى اس ثز اعبط ًتبیح حبفل حبضز هطبلؼِ در 

غیزیي ٍ ی، هیبًگیي فؾبرخَى در دٍ گزٍُ ًیتزٍگلتغت

دارًٍوب اس ًظز آهبری هؼٌبدار ًجَد. ّوچٌیي ثز اعبط 

در دٍ گزٍُ  ًوزُ ثیؾبة، هیبًگیي هي ٍیتٌیآسهَى 

. داؽتغیزیي ٍ دارًٍوب تفبٍت هؼٌبداری یًیتزٍگل

هیبًگیي اٍلیي تی تغت، آسهَى ًتبیح ّوچٌیي ثز اعبط 

دیالتبتَر هَرد ًیبس در دٍ گزٍُ هَرد هطبلؼِ، تفبٍت 

 .ؽتآهبری هؼٌبداری دا

ّبی  ، لزؿ(2003)ٍ ّوکبراى  هخلَف در هطبلؼِ

غیزیي در آهبدگی عزٍیکظ در ختن یٍاصیٌبل ًیتزٍگل

 رد(. ّوچٌیي 12ثز ثَد )ؤدٍم ه عِ هبِّحبهلگی 

ّبی ٍاصیٌبل  لزؿ (2006)ٍ ّوکبراى  ًبًظهطبلؼِ 

لجل اس ختن  غیزیي در ایدبد آهبدگی عزٍیکظیًیتزٍگل

 (.13ثیز داؽت )أّبی تزم ت حبهلگی در سایوبى

عَرثبیذ  لزؿ ایشٍ (2006) ػثوبى ٍ ّوکبراى در هطبلؼِ

هتَعط  کِ هًًََیتزات ثب صل پزٍعتبگالًذیي همبیغِ ؽذ

عَرثبیذ  سهبى ؽزٍع درهبى تب سایوبى در هَرد ایشٍ

ایي در  ثٌبثز ،هًًََیتزات ثیؾتز اس صل پزٍعتبگالًذیي ثَد

عبسی دّبًِ رحن  هبدُآهطبلؼِ آًْب پزٍعتبگالًذیي در 

 (.14عَرثبیذ هًًََیتزات ثَد ) تز اس لزؿ ایشٍ ثزؤه

د غیزیي ًیش هَریػَارك خبًجی ًیتزٍگلدر هطبلؼِ حبضز 

دار ثؼذ  هَرد عزدرد ضزثبى 2ثزرعی لزار گزفت کِ فمط 

اس هقزف دٍس اٍل ٍ دٍم هؾبّذُ ؽذ کِ اس هقزف دٍس 

ٍ  لَػ ثؼذی در ایي دٍ ثیوبر خَدداری ؽذ. در هطبلؼِ

ّبی ًیتزیک  دٌّذُسًبى دریبفت کٌٌذُ  (2016) ّوکبراى

ػَارضی هبًٌذ عزدرد ٍ تَْع ٍ اعتفزاؽ ثیؾتزی اکغبیذ 

 (.15ّبی دیگز تدزثِ کزدًذ ) ثِ گزٍُرا ًغجت 

دارٍی اعتفبدُ اس هطبلؼِ حبضز ًمبط لَت اس 

 ،ثبؽذ عبًی در دعتزط هیآثِ ثَد کِ ًیتزٍگلیغیزیي 

 ّشیٌِ ،خْت ًگْذاری ثِ تدْیشات خبفی ًیبس ًذارد

آهبدگی دّبًِ  کِ خْت ّبدارٍ عبیزًغجت ثِ  آى کوتز

اعتفبدُ اس ػذم ٍ ّوچٌیي ذ ًرٍ کبر هی عزٍیکظ ثِ

دیالتبتَرّب کِ ثبػث آعیت رعبًذى ثِ دّبًِ عزٍیکظ 

  .ثبؽذ هی دارٍ ایي ػَاركٍ ًبچیش ثَدى  ؽًَذ هی
 

 گیزی وتیجٍ
غیزیي ٍاصیٌبل در ایدبد آهبدگی عزٍیکظ یهقزف ًیتزٍگل

 .ثز اعتؤلجل اس ختن ثبرداری ثِ رٍػ خزاحی ه
 

 تشکز ي قذرداوی
دبم ایي پضٍّؼ  ٍعیلِ اس توبم افزادی کِ هب ثذیي را در ًا

 ؽَد. یبری کزدًذ، تؾکز ٍ لذرداًی هی
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