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کپسًل کلپًزٌ بس طًل مدت دزد  سیتأث یبسزس

 ٍیايل  سمىًزٌید
شَسٌ  ،3بنیآببد جٍیخد ،*2یسیشا دیفسدکتس ، 1یحصبز یسمحمدیشَسا ش

 5یوًذز یاکبس میمس، 4کشبيزش

 .زاٖیتٟزاٖ، ا ،یثٟؾت ذیؽٟ یپشؽى دا٘ؾٍبٜ ػّْٛ  ،یزاپشؽىیدا٘ؾىذٜ پ ،یغتیوبرؽٙبط ارؽذ آٔبر س .1

 .زاٖیتٟزاٖ، ا ،یثٟؾت ذیؽٟ یپشؽى دا٘ؾٍبٜ ػّْٛ  ،یزاپشؽىیدا٘ؾىذٜ پ ،یغتیٌزٜٚ آٔبر س بریدا٘ؾ .2

 .زاٖیتٟزاٖ، ا إُِّ،ٗ یؽؼجٝ ث یثٟؾت ذیؽٟ یپشؽى  دا٘ؾٍبٜ ػّْٛ ،ییٚ ٔبٔب یدا٘ؾىذٜ پزعتبر ،ییارؽذ ٔبٔب وبرؽٙبط .3

 .ثٟؾتی، تٟزاٖ، ایزاٖ پشؽىی ؽٟیذ  دا٘ؾىذٜ پزعتبری ٚ ٔبٔبیی، دا٘ؾٍبٜ ػّْٛثٟذاؽت ثبرٚری، ٌزٜٚ دا٘ؾیبر  .4

 .زاٖیتٟزاٖ، ا ،یثٟؾت ذیؽٟ یپشؽى دا٘ؾٍبٜ ػّْٛ  ،یزاپشؽىیدا٘ؾىذٜ پ ،یِٛٛصیراد وبرؽٙبط .5

 07/08/1397  تبزیخ پریسش:  06/05/1397تبزیخ دزیبفت: 
1

 
 

 

تزیٗ  وٝ یىی اس ؽبیغ ؽٛد ٔی ٌفتٝ ٞبی درد٘بن لبػذٌی ثذٖٚ ػّت ارٌب٘یه : دیغٕٙٛرٜ اِٚیٝ ثٝ وزأپمقدمٍ

ٞبی رٚسا٘ٝ ٚ ػٛارك  ثیز آٖ ثز فؼبِیتأٔیشاٖ ثبالی دیغٕٙٛرٜ ٚ تٔؾىالت س٘بٖ در عٙیٗ ثبرٚری اعت. ثب تٛخٝ ثٝ 

 .ا٘دبْ ؽذثزرعی تأثیز وپغَٛ وّپٛرٜ ثز ٔذت درد دیغٕٙٛرٜ  ثب ٞذف خب٘جی دارٚٞبی ؽیٕیبیی، ٔيبِؼٝ حبمز

ثٝ دا٘ؾدٛی ٔجتال  70ثز رٚی  1393عٛوٛر در عبَ  تقبدفی ؽبٞذدار عٝ ایٗ ٔيبِؼٝ وبرآسٔبیی ثبِیٙی کبز:  زيش

ٞبی ٔذاخّٝ ٚ  ىٛر تقبدفی ثٝ ٌزٜٚ  ٞبی دا٘ؾٍبٜ ؽٟیذ ثٟؾتی ا٘دبْ ؽذ. افزاد ثٝ یىی اس خٛاثٍبٜ دیغٕٙٛرٜ اِٚیٝ در

عبػت ٚ ٌزٜٚ وٙتزَ ثب وپغَٛ  6وٙتزَ تمغیٓ ؽذ٘ذ. ىی عٝ رٚس اَٚ لبػذٌی، ٌزٜٚ ٔذاخّٝ ثب وپغَٛ وّپٛرٜ ٞز 

اعبط رٚس )یه دٚرٜ لجُ اس ؽزٚع ٔيبِؼٝ ٚ دٚ دٚرٜ  ذ. ٔذت درد ثزٔبٜ ٔتٛاِی درٔبٖ ؽذ٘ 2حبٚی پٛدر ٘ؾبعتٝ، ثزای 

ٞبی  ٚ آسٖٔٛ SAS9.2( ٚ 20)٘غخٝ  SPSSافشار آٔبری ٞب ثب اعتفبدٜ اس ٘زْ ٔذاخّٝ( ارسیبثی ؽذ. تدشیٝ ٚ تحّیُ دادٜ

 ؽذ.  دار در ٘ظز ٌزفتٝ ٔؼٙی 05/0وٕتز اس  pٔیشاٖ  ٚ ٔذَ اثزات تقبدفی ا٘دبْ ؽذ. ٚیتٙی آٔبری تی ٔغتمُ، ٔٗ

ٔذت درد لبػذٌی ثؼذ  (.p>05/0) داری ٚخٛد ٘ذاؽت ٌزٜٚ، اختالف ٔؼٙی لجُ اس ٔذاخّٝ، ثیٗ ٔذت درد در دَٚب:  یبفتٍ

(. ٔذت درد لجُ اس ٔقزف p<0001/0داری ٘غجت ثٝ ٌزٜٚ دارٕٚ٘ب داؽت ) اس ٔقزف وپغَٛ وّپٛرٜ وبٞؼ ٔؼٙی

 رٚس وبٞؼ یبفت. 4/1ٚ  9/1رٚس ثٛد وٝ ثؼذ اس ٔقزف وپغَٛ در دٚرٜ اَٚ ٚ دْٚ ثٝ تزتیت ثٝ  3/4وپغَٛ وّپٛرٜ 

تٛا٘ذ ثزای درٔبٖ دیغٕٙٛرٜ  دٞذ ٚ ٔی ٔی  داری وبٞؼ ىٛر ٔؼٙی : وپغَٛ وّپٛرٜ ٔذت درد لبػذٌی را ثٝگیسی وتیجٍ

 ؽٛد.  اِٚیٝ اعتفبدٜ 

 رٜدیغٕٙٛرٜ، وبرآسٔبیی ثبِیٙی، وّپٛ کلمبت کلیدی:
 

 

                                                 
پست  ؛021-22707347: تلفه. زاٖیتٟزاٖ، ا ،یثٟؾت ذیؽٟ یپشؽى دا٘ؾٍبٜ ػّْٛ  ،یزاپشؽىیدا٘ؾىذٜ پ ؛یزیسا ذیدوتز فز ًل مكبتببت:ئوًیسىدٌ مس *
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 مقدمٍ
تزیٗ اختالالت لبػذٌی ثٝ  دیغٕٙٛرٜ، یىی اس ؽبیغ

. (1)ٞبی لبػذٌی اعت  ٔؼٙبی درد در حیٗ دٚرٜ

وٝ ٔزوش آٖ در دیغٕٙٛرٜ، دردی ثب ٔبٞیت وزأپی اعت 

لغٕت تحتب٘ی ؽىٓ اعت ٚ ٌبٞی ثٝ درد در ٘بحیٝ 

. دیغٕٙٛرٜ ثٝ (2)ؽٛد  وؾبِٝ راٖ یب وٕز ٘یش وؾیذٜ ٔی

ؽٛد: دیغٕٙٛرٜ اِٚیٝ  ٚ ثب٘ٛیٝ تمغیٓ ٔی دٚ ٘ٛع اِٚیٝ

ػجبرت اعت اس لبػذٌی درد٘بن ثذٖٚ ػّت پبتِٛٛصیه 

دِیُ ٔغبئُ  ٍِٙی ٚ دیغٕٙٛرٜ ثب٘ٛیٝ، لبػذٌی درد٘بن ثٝ

ثبؽذ. در دیغٕٙٛرٜ اِٚیٝ، درد اس چٙذ  پبتِٛٛصیه ٍِٙی ٔی

-3ؽٛد ٚ ٔؼٕٛالً  عبػت لجُ اس آغبس خٛ٘زیشی ؽزٚع ٔی

ا٘دبٔذ ٚ ٕٔىٗ اعت ثب ػالئٕی ٔب٘ٙذ  رٚس ثٝ ىَٛ ٔی 2

. ٔیشاٖ ؽیٛع (3)تٟٛع، اعتفزاؽ ٚ اعٟبَ ٘یش ٕٞزاٜ ثبؽذ 

% 60-90وّی دیغٕٙٛرٜ در ثیٗ دختزاٖ ٘ٛخٛاٖ ثیٗ 

اعت ٚ ؽیٛع آٖ در ثیٗ دختزاٖ ٘ٛخٛاٖ  ٌشارػ ؽذٜ 

رٜ، دِیُ افّی . دیغٕٙٛ(4)اعت   % اػالْ ؽذ91ٜایزا٘ی 

غیجت دختزاٖ ٘ٛخٛاٖ ٚ س٘بٖ خٛاٖ اس ٔذرعٝ یب ٔحُ 

وٝ عبال٘ٝ در ایبالت  ىٛری ؛ ثٝ(5)اعت  ؽذٜ  وبر ؽٙبختٝ 

ٔیّیٖٛ عبػت وبری  600ٔتحذٜ، دیغٕٙٛرٜ ثبػث اتالف 

. ثب تٛخٝ ثٝ (6)ؽٛد  ٔیّیبرد دالر مزر التقبدی ٔی 2ٚ 

س٘ذٌی تٛا٘ذ ثز ویفیت  اثزات ٔٙفی وٝ دیغٕٙٛرٜ ٔی

س٘بٖ ثٍذارد، ثغیبری اس س٘بٖ اس خٛددرٔب٘ی اعتفبدٜ 

ٞبی  ٔبٖٚ اوثز دختزاٖ ٘ٛخٛاٖ اس در (5)وٙٙذ  ٔی

ؽٛد  وٙٙذ ٚ ٕٞیٗ ٔٛمٛع ثبػث ٔی پشؽىی اعتفبدٜ ٕ٘ی

. (7)وٝ تؾخیـ ٚ درٔبٖ دیغٕٙٛرٜ ثٝ تأخیز ثیفتذ 

ی تٛا٘ذ ٔب٘ٙذ درد وِٛیى ِحبً ؽذت درد ٔی دیغٕٙٛرٜ اس

وٙٙذٜ ثبؽذ. اس ایٗ رٚ، پشؽىبٖ ثٝ ٕٞبٖ  وّیٝ ٘بتٛاٖ

دٞٙذ، ثبیذ ثزای  ٔیشاٖ وٝ ثٝ ثیٕبراٖ وّیٛی إٞیت ٔی

ثیٕبراٖ ٔجتال ثٝ دیغٕٙٛرٜ ٘یش إٞیت لبئُ ثبؽٙذ ٚ یه 

. ثزای دیغٕٙٛرٜ، (8)درٔبٖ ٔؤثز در ٘ظز ثٍیز٘ذ 

ٞبی  اعت. درٔبٖ  ٞبی ٔختّفی پیؾٟٙبد ؽذٜ  درٔبٖ

تز، اعتفبدٜ اس دارٚٞبی مذ اِتٟبة غیز اعتزٚئیذی ٚ  رایح

% ٔٛارد، 20-25وٙتزاعپتیٛٞبی خٛراوی اعت، أب در 

دٞٙذ ٚ ٕٞچٙیٗ  ثیٕبراٖ ثٝ ایٗ دارٚٞب پبعخ ٕ٘ی

د٘جبَ دار٘ذ، ٔٛخت ٌزایؼ ثٝ  ػٛارمی وٝ ایٗ دارٚٞب ثٝ

. (9)ثب ػٛارك وٕتز ؽذٜ اعت  ٞبی عٕت درٔبٖ

ٞبی تٟبخٕی ٔب٘ٙذ تخزیت رحٕی اس ىزیك خزاحی  رٚػ

عبوزاَ ٚ ٞیغتزوتٛٔی، اس  پزٜ الپبراعىٛپیه ٚ ٘ٛروتٛٔی 

٘ذرت ثزای درٔبٖ  ٞبیی ٞغتٙذ وٝ ثٝ خّٕٝ رٚػ

(. ثغیبری اس 3ؽٛ٘ذ ) ٔی وبر ٌزفتٝ   دیغٕٙٛرٜ اِٚیٝ ثٝ

س٘بٖ ثٝ ػّت ػٛارك خب٘جی، تٕبیُ ٘ذار٘ذ وٝ اس 

ٞبی پشؽىی ٚ دارٚیی اعتفبدٜ وٙٙذ، ثٙبثزایٗ السْ  درٔبٖ

ٞبی خبیٍشیٗ ثب حذالُ ػٛارك خب٘جی وٝ در  اعت درٔبٖ

ؽٛ٘ذ  وبٞؼ دیغٕٙٛرٜ اِٚیٝ ٔؤثز ثبؽذ، در ٘ظز ٌزفتٝ 

ٞب ؽبُٔ: عزٔب ٚ ٌزٔبدرٔب٘ی،  . ثزخی اس ایٗ درٔبٖ(10)

، ىت عٛس٘ی، ىت (11)فیشیٛتزاپی، ٔبعبص ٚ ٞٛٔیٛپبتی 

ثبؽذ.  ( ٔی10ٞبی رصیٕی ٚ ٌیبٞی ) فؾبری ٚ درٔبٖ

تبوٖٙٛ ٔيبِؼبت ٔتؼذدی ثز رٚی تأثیز ٌیبٞبٖ دارٚیی 

اعت وٝ راسیب٘ٝ،  ٔختّف رٚی دیغٕٙٛرٜ اِٚیٝ ا٘دبْ ؽذٜ 

ٌُ ٔحٕذی، ٘ؼٙبع، س٘دجیُ ٚ خٛا٘ٝ ٌٙذْ اس خّٕٝ ایٗ 

 ٌیبٞبٖ ٞغتٙذ. 

ٜ ػّفی اعت وٝ ارتفبػی وّپٛرٜ اس خب٘ٛادٜ ٘ؼٙب، یه ٌیب

ٞبی وزوی  ٔتز دارد ٚ دارای ثزي عب٘تی 10-35حذٚد 

ثبؽذ.  ٞبیی ثٝ رً٘ عفیذ ٚ سرد ٔی دراس ٚ ثبریه ٚ ٌُ

رٚیذ.  ایٗ ٌیبٜ ٔؼٕٛالً در ٔٙبىك ٔؼتذَ ٚ وٛٞغتب٘ی ٔی

تبریخ اعتفبدٜ اس ایٗ ٌیبٜ ثٝ سٔبٖ ثمزاه ٚ خبِیٙٛط 

. وّپٛرٜ دارای خٛاؿ دارٚیی ٔتٙٛع ٚ (12)ٌزدد  ثزٔی

ثبؽذ. تحمیمبت ػّٕی  لذرت درٔب٘ی ثغیبر ثبالیی ٔی

وٝ ایٗ ٌیبٜ دارای اثزات مذ دیبثت، مذ ا٘ذ  ٘ؾبٖ دادٜ

ٌّیغیزیذ عزْ، مذ اِتٟبة ٚ  وّغتزَٚ، مذ تزی

اوغیذاٖ ٚ مذ درد اعت. در ىت عٙتی ایزاٖ، ایٗ  آ٘تی

ادراری، تأخیز یب  -تٙبعّی ٞبی  ٌیبٜ خٟت درٔبٖ ثیٕبری

ٞبی ػفٛ٘ی، ٔفقّی،  ػذْ ٚلٛع لبػذٌی، ثیٕبری

عزٔبخٛردٌی  رٚٔبتیغٓ، وبٞؼ لٙذخٖٛ، رفغ عزدرد ٚ

ىت عٙتی ثزای وّپٛرٜ  در ؽذٜ اعت. ٔی  وبر ٌزفتٝ ثٝ

ا٘ذ.  دٞٙذٌی ٚ مذ تؾٙدی در ٘ظز ٌزفتٝ  اثزات ٘یزٚ

ٞبی پیؾٟٙبد ؽذٜ ثزای اثزات وّپٛرٜ در دیبثت  ٔىب٘یغٓ

ؽبُٔ: افشایؼ فؼبِیت آ٘شیٓ ٌّٛوٛویٙبس وجذی، وٕه ثٝ 

ثبسعبسی خشایز الٍ٘زٞبط ِٛسإِؼذٜ ٚ حفبظت اس 

ثبؽذ.  سإِؼذٜ در ثزاثز آعیت اعیذاوتیٛ ٔیِٛ

ٞبی پیؾٟٙبد ؽذٜ خٟت اثزات مذ درد ٌیبٜ  ٔىب٘یغٓ

ٞبی درد  وٙٙذٜ ٌیز٘ذٜ ثبؽذ: وّپٛرٜ ثّٛن ایٗ ٔٛارد ٔی

ٞبی ػقجی  اعت ٚ اس آساد ؽذٖ اعتیُ وِٛیٗ در پبیب٘ٝ

ؽٛد  وٙذ، ثٙبثزایٗ ٔب٘غ اعپبعٓ ػنال٘ی ٔی خٌّٛیزی ٔی
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ایٗ ٌیبٜ در وتبة لبٖ٘ٛ در ىت تحت ٔبٖ  .(14-12)

وٕبدریٛط آٔذٜ اعت ٚ ؽیخ اِزئیظ درثبرٜ خٛاؿ آٖ 

ثخؼ ٚ  فزٔبیذ: ثبس وٙٙذٜ، تىٝ وٙٙذٜ، ِيبفت ٔی

ٔشٔٗ را پبن ٞبی  آثّٝرعبٖ اعت، ٕٞزاٜ ػغُ  ٌزٔی

ٞب ٘بفغ  پش آٖ ثزای ٌغغتٍی ٔبٞیچٝ ٕ٘بیذ. عجش یب آة ٔی

اعت. ٔؤثز در لزحٝ چؾٓ، چبرٜ عزفٝ ٔشٔٗ اعت، 

وّفتی ىحبَ را الغز وٙذ، دارٚی یزلبٖ عٛدایی اعت. در 

را در اِٚیٗ  تؾٍٙیرفغ عٛء ٞنٓ ثٟتزیٗ دٚاعت. 

ٕ٘بیذ. ثَٛ ٚ حیل را ریشػ دٞذ ٚ  ٔزحّٝ ػالج ٔی

 . مٕبدػ پبدسٞز حؾزات اعت.وٙذ ا آعبٖ ٔیسایٕبٖ ر

ایٙىٝ ٔيبِؼبت ا٘ذوی در ارتجبه ثب تأثیز وّپٛرٜ  ثب تٛخٝ ثٝ 

اعت، ٔيبِؼٝ  ثز دیغٕٙٛرٜ اِٚیٝ در ایزاٖ فٛرت ٌزفتٝ 

حبمز ثب ٞذف تؼییٗ ثزرعی تأثیز وّپٛرٜ ثز ىَٛ ٔذت 

  سٔبٖ دیغٕٙٛرٜ اِٚیٝ ا٘دبْ ؽذ. 
 

 کبز زيش

عٛوٛر   ی ثبِیٙی تقبدفی ؽبٞذدار عٝایٗ ٔيبِؼٝ وبرآسٔبی

اس دا٘ؾدٛیبٖ یىی اس  ٘فز 70ثز رٚی  1393در عبَ 

ٞبی دا٘ؾٍبٜ ػّْٛ پشؽىی ؽٟیذ ثٟؾتی ا٘دبْ  خٛاثٍبٜ

ٌزٜٚ در ایٗ  2ؽذ. ثب تٛخٝ ثٝ ٘ٛع ٔيبِؼٝ ٚ ٚخٛد 

تحمیك ٚ ثب اعتفبدٜ اس خذَٚ حدٓ ٕ٘ٛ٘ٝ در وتبة 

ز ٚ ٕٞىبراٖ ٞبی آٔبری خيی وبرثزدی ٘ٛؽتٝ وب٘ت ٔذَ

ٚ تٛاٖ آسٖٔٛ  05/0ثب فزك خيبی ٘ٛع اَٚ ( 2005)

اس ٔيبِؼبت ٔؾبثٝ، حدٓ  1/0ٚ ثزآٚرد ا٘ذاسٜ اثز  90/0

ؽذ وٝ ثب  ٘فز در ٞز ٌزٜٚ در ٘ظز ٌزفتٝ  23  ٕ٘ٛ٘ٝ

 28٘فز در ٞز ٌزٜٚ، حدٓ ٕ٘ٛ٘ٝ ٟ٘بیی  5احتٕبَ ریشػ 

ٔٙظٛر اىٕیٙبٖ  آٔذ وٝ ثٝ  دعت   ٘فز در ٞز ٌزٜٚ ثٝ

 ٘فز در ٞز ٌزٜٚ ٚارد ٔيبِؼٝ ؽذ٘ذ. 35ؾتز، ثی

فٛرت غیزتقبدفی ا٘دبْ  ٌیزی در ایٗ ٔيبِؼٝ ثٝ ٕ٘ٛ٘ٝ

ٞب ثٝ رٚػ تقبدفی  ٞب ثٝ ٌزٜٚ ؽذ، ِٚی تخقیـ ٕ٘ٛ٘ٝ

ٞبی دختزا٘ٝ  فٛرت وٝ اس خٛاثٍبٜ ا٘دبْ ؽذ؛ ثٝ ایٗ

خٛاثٍبٜ ثٝ فٛرت  2دا٘ؾٍبٜ ػّْٛ پشؽىی ؽٟیذ ثٟؾتی 

یٝ ٚ اِشٞزاء( ٚ ثٝ ٞز خٛاثٍبٜ تقبدفی ا٘تخبة ؽذ٘ذ )عٕ

ٞب،  یه دارٚ تؼّك ٌزفت وٝ ثٝ دِیُ ٔدشا ثٛدٖ خٛاثٍبٜ

 ٞب اس ٞٓ اىالػی ٘ذاؽتٙذ.  ٕ٘ٛ٘ٝ

ٔؼیبرٞبی ٚرٚد ثٝ ٔيبِؼٝ ؽبُٔ: ٔدزد ثٛدٖ، ٌزٜٚ عٙی 

ثٝ ثبال  2عبَ، تزْ تحقیّی دا٘ؾدٛیبٖ اس  20-30ثیٗ 

رد ثبؽذ، اثتالء ثٝ دیغٕٙٛرٜ اِٚیٝ ٚ داؽتٗ ؽذت د

 1ٌیُ حذالُ در  وؼ ٔه ٔتٛعو ٚ ؽذیذ ىجك خو

ٞبی  عیىُ ٌذؽتٝ، ٚخٛد فٛافُ ٔٙظٓ ثیٗ عیىُ

لبػذٌی، ٘جٛدِ عبثمٝ خزاحی ؽىٕی ٚ ٍِٙی، ٘ذاؽتٗ 

ىجیؼی،  ػالئٕی ٔب٘ٙذ عٛسػ، خبرػ ٚ تزؽحبت غیز

ٞبی لّجی، وّیٛی، وجذی، تٍٙی  ػذْ اثتالء ثٝ ثیٕبری

سا  ذاؽتٗ ػٛأُ اعتزطپیّٛر، دیبثت ٚ چزثی خٖٛ ثبال ٚ ٘

ٔب٘ٙذ فٛت ثغتٍبٖ درخٝ اَٚ، خذایی ٚاِذیٗ ٚ غیزٜ در 

ٔبٜ اخیز ثٛد. ٔؼیبرٞبی خزٚج اس ٔيبِؼٝ ؽبُٔ: ػذْ  6

تٕبیُ ثٝ ادأٝ ٔقزف دارٚ ثٝ ٞز دِیُ )٘ظیز ثزٚس 

ػٛارك ؽذیذ ٚ ػذْ رمبیت(، اعتفبدٜ اس ٞزٌٛ٘ٝ دارٚ یب 

وّپٛرٜ ثٛد. خٛؽب٘ذٜ ٌیبٞی ٚ داؽتٗ حغبعیت ثٝ ٌیبٜ 

در ایٗ ٔيبِؼٝ خٟت ثزرعی ٔؾخقبت فزدی اس 

ٞبی  پزعؾٙبٔٝ فزدی ٚ خٟت ثزرعی ٚمؼیت لبػذٌی

لجّی ٚ فؼّی اس پزعؾٙبٔٝ ٚمؼیت دردٞبی لبػذٌی 

ٞبی  اعتفبدٜ ؽذ. خٟت ثزرعی اػتجبر پزعؾٙبٔٝ

اىالػبتی ٚ ٚمؼیت لبػذٌی اس رٚػ اػتجبر ٔحتٛا 

ٞب وٝ ثز اعبط  بٔٝفٛرت وٝ پزعؾٙ اعتفبدٜ ؽذ؛ ثٝ ایٗ

اٞذاف پضٚٞؾی ٚ ثب اعتفبدٜ اس ٔٙبثغ در دعتزط ٚ 

٘فز اس  10ثٛد، در اختیبر   تحمیمبت ٔختّف تٟیٝ ؽذٜ

٘فز( ٚ  9اعبتیذ ٔبٔبیی دا٘ؾىذٜ پزعتبری ٚ ٔبٔبیی )

٘فز( دا٘ؾٍبٜ ػّْٛ پشؽىی ؽٟیذ  1اعبتیذ دارٚعبسی )

ثٟؾتی لزار ٌزفت ٚ ٘ظزات ایؾبٖ اػٕبَ ؽذ. خٟت 

رعی پبیبیی پزعؾٙبٔٝ ٚمؼیت لبػذٌی اس رٚػ آسٖٔٛ ثز

٘فز اس افزاد  10وٝ   ؽذ، ثٝ ایٗ تزتیت ثبسآسٖٔٛ اعتفبدٜ 

رٚس  10فبفّٝ  ٚاخذ ؽزایو پضٚٞؼ در دٚ ٘ٛثت ٚ ثٝ 

پزعؾٙبٔٝ را تىٕیُ وزد٘ذ ٚ عپظ ٕٞجغتٍی ثیٗ 

 7/0ؽذ ٚ عؤاالتی وٝ ٕٞجغتٍی ثبالی   ٞب عٙدیذٜ پبعخ

ؽذ٘ذ. خٟت تؼییٗ ؽذت درد  َ ٚالغ داؽتٙذ، ٔٛرد لجٛ

ؽذ وٝ اس لبثُ   ٌیُ اعتفبدٜ وؼ درد ٔه اس خو

وؼ  ثبؽذ. خو ٞبی عٙدؼ درد ٔی اػتٕبدتزیٗ رٚػ

ٔتز اعت وٝ ػذد  عب٘تی 10ىَٛ   ٌیُ، خيی ثٝ ٔه

ثیبٍ٘ز  10دٞٙذٜ ػذْ ٚخٛد درد ٚ ػذد  ففز ٘ؾبٖ

اعت وٝ ٕٔىٗ اعت فزد تدزثٝ   ثیؾتزیٗ ٔمذار دردی

ٞبی  ٌیُ در پضٚٞؼ وؼ ٔه رٚایی ٚ پبیبیی خو وٙذ.

وزّات در ٔيبِؼبت ٔختّف  اعت ٚ ثٝ  ٔختّف تؼییٗ ؽذٜ 

 0-3وؼ، ٕ٘زٜ  اعت. ثز اعبط ایٗ خو ؽذٜ  اعتفبدٜ 

درد ؽذیذ را ٘ؾبٖ  8-10ٔتٛعو ٚ  4-7درد خفیف، 
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دٞذ. خٟت ثزرعی ٚسٖ ثیٕبراٖ اس تزاسٚی دیدیتبِی  ٔی

ٌیزی لذ  ؽذ. ثزای ا٘ذاسٜ عبخت ایزاٖ اعتفبدٜ  1پٙذ

اعتفبدٜ ؽذ.  2ثیٕبراٖ اس ٔتز فّشی ٚ غیزلبثُ ارتدبع ٔذیب

ویٌّٛزٔی  2پبیبیی تزاسٚی دیدیتبَ ثب یه ٚس٘ٝ ؽبٞذ 

ثزرعی ؽذ ٚ ثؼذ اس ٞز ثبر تٛسیٗ ثب ٕٞبٖ ٚس٘ٝ ؽبٞذ 

ؽذ ٚ پبیبیی ٔتز فّشی ٘یش ثب یه ٔتز غیز لبثُ  وبِیجزٜ ٔی

دبع ثزرعی ؽذ. پضٚٞؾٍز پظ اس وغت ٔدٛس اس ارت

پشؽىی ؽٟیذ ثٟؾتی ؽؼجٝ  وٕیتٝ اخالق دا٘ؾٍبٜ ػّْٛ 

ٚ ارائٝ ثٝ ٔؼبٚ٘ت ٔحتزْ  311/ 2475إُِّ ثٝ ؽٕبرٜ  ثیٗ

پشؽىی ؽٟیذ   دا٘ؾدٛیی ٚ فزٍٞٙی دا٘ؾٍبٜ ػّْٛ

ٞبی دا٘ؾٍبٜ، ثب  ثٟؾتی ٚ ٔغئَٛ ٔحتزْ أٛر خٛاثٍبٜ

ٞب، ثٝ خٛاثٍبٜ ٔٛرد ٘ظز ٜ وغت ٔدٛس ٚرٚد ثٝ خٛاثٍب

تب  5/7/93ٞبی پضٚٞؼ اس تبریخ  ٔزاخؼٝ وزد. دادٜ

آٚری ٌزدیذ. پضٚٞؾٍز ثؼذ اس ٔؼزفی  خٕغ 30/10/93

خٛد ٚ ثیبٖ ػٙٛاٖ ٚ اٞذاف پضٚٞؼ ٚ ایدبد اىٕیٙبٖ اس 

خيز ثٛدٖ ٔذاخّٝ، ٘حٜٛ اخزای پضٚٞؼ را ثٝ آٟ٘ب  ثی

را داؽتٙذ. ٘فز ؽزایو ٚرٚد ثٝ ٔيبِؼٝ  140تٛمیح داد. 

٘فز وٝ تٕبیُ ثٝ ؽزوت در ٔيبِؼٝ داؽتٙذ، پظ اس  70

ػٙٛاٖ ٕ٘ٛ٘ٝ ا٘تخبة ٚ ٚارد ٔيبِؼٝ  ٘بٔٝ، ثٝ تىٕیُ رمبیت

عٛوٛر ا٘دبْ ؽذ. ثٙبثزایٗ  رٚػ عٝ ؽذ٘ذ. ٔيبِؼٝ ثٝ

ٞب ٚ ٔؾبٚر آٔبر اس ٘ٛع دارٚی ٔقزفی  پضٚٞؾٍز، ٕ٘ٛ٘ٝ

 وّپٛرٜ ٚ پالعجٛ در ٞبی  اىالػی ٘ذاؽتٙذ. وپغَٛ

ٞب لزار دادٜ ؽذ  در اختیبر ٕ٘ٛ٘ٝ A  ٚBٞبیی ثب وذ  ثغتٝ

ٞبی  ىٛر تقبدفی یىی اس رٚػ ؽذ وٝ ثٝ  ٚ تٛمیح دادٜ

وٙٙذ. ٌیبٜ وّپٛرٜ اس دارٚعبسی  درٔب٘ی را دریبفت ٔی

وّپٛرٜ ثبریح اعب٘ظ وبؽبٖ )ایزاٖ( خزیذاری ؽذ. 

ؽٙبعی  پظ اس تأییذ در آسٔبیؾٍبٜ ٌیبٜ خزیذاری ؽذٜ

رٚػ خیغب٘ذٖ در  ارٚعبسی ؽٟیذ ثٟؾتی ثٝدا٘ؾىذٜ د

ٌیزی ٚ عپظ خؾه ؽذ٘ذ ٚ ثب  درخٝ ػقبرٜ 96اِىُ 

ٚعیّٝ یه  اعتفبدٜ اس آعیبة ثزلی پٛدر ؽذ٘ذ ٚ ثٝ

ٌزٔی )دٚس  ٔیّی 250ٞبی  دعتٍبٜ خٛدوبر در وپغَٛ

درٔب٘ی ایٗ ٌیبٜ ىجك ٔٙبثغ ٔؼتجز ٌیبٞبٖ دارٚیی( 

غَٛ وّپٛرٜ ثب ثٙذی ؽذ٘ذ. وپغَٛ پالعجٛ ؽجیٝ وپ ثغتٝ

ٞب  ٌزْ ٘ؾبعتٝ پز ؽذ. در ٟ٘بیت حدٓ ٕ٘ٛ٘ٝ ٔیّی 250

٘فز ٌزٜٚ دارٕٚ٘ب(،  27٘فز ٌزٜٚ وّپٛرٜ ٚ  30٘فز ثٛد ) 57

                                                 
1 pand 
2 media 

 8٘فز اس ٌزٜٚ وّپٛرٜ ٚ  5سیزا در پبیبٖ عیىُ اَٚ درٔبٖ 

٘فز اس ٌزٜٚ دارٕٚ٘ب ثٝ دِیُ ٔقزف ٔغىٗ ٚ ػذْ تٕبیُ 

ؽتٝ ؽذ٘ذ. در ٌزٜٚ ثٝ ادأٝ ٕٞىبری اس ٔيبِؼٝ وٙبر ٌذا

ٌزْ  ٔیّی 250رٚس اَٚ لبػذٌی ثب  3ٔذاخّٝ افزاد ىی 

عبػت یه  6وپغَٛ ػقبرٜ ٞیذرٚاِىّی ٌیبٜ وّپٛرٜ ٞز 

 3ػذد تحت درٔبٖ لزار ٌزفتٙذ. ٌزٜٚ وٙتزَ ٘یش ىی 

ٌزْ وپغَٛ پالعجٛ حبٚی  ٔیّی 250رٚس اَٚ لبػذٌی ثب 

 6 ٘ؾبعتٝ ثب ؽىُ ٚ عبیش ٔؾبثٝ ثب وپغَٛ وّپٛرٜ ٞز

عبػت تحت درٔبٖ لزار ٌزفتٙذ. درٔبٖ در ٞز دٚ ٌزٜٚ 

ٔبٜ ٔتٛاِی ا٘دبْ ؽذ. ٔذت سٔبٖ درد لبػذٌی ثز  2ىی 

اعبط وُ ٔذت سٔب٘ی وٝ فزد درد دارد )ثز اعبط رٚس(؛ 

در ٞز دٚرٜ تٛعو افزاد ٔؾخـ ؽذ. در ىی تحمیك 

پضٚٞؾٍز ثب در اختیبر ٌذاؽتٗ ؽٕبرٜ تّفٗ خٛد، 

ٔٛرد ٔقزف دارٚ ٚ ٘حٜٛ ٞب در  پبعخٍٛی ٕ٘ٛ٘ٝ

ٞب ٚ یب ٞزٌٛ٘ٝ تٛمیح دیٍز در  دٞی ثٝ پزعؾٙبٔٝ پبعخ

  سٔیٙٝ تحمیك ثٛد. ایٗ پضٚٞؼ در ٔزوش ثجت وبرآسٔبیی

 ایزاٖ ثب ؽٕبرٜ ٞبی  ثبِیٙی

IRCT2014120917501N1 .ثٝ ثجت رعیذ 

در ثغیبری اس تحمیمبت پشؽىی ثزای ثزرعی رٚ٘ذ درٔبٖ 

ثیٕبر چٙذیٗ ثبر در ىَٛ سٔبٖ ٞبی ٔختّف،  ٚ تأثیز رٚػ

ٌیزد. ایٗ ٔيبِؼبت ثٝ ٔيبِؼبت  ٔٛرد ثزرعی لزار ٔی

. در ٔيبِؼبت ىِٛی، ثیٗ (15)ٔٛعْٛ ٞغتٙذ  3ىِٛی

ٔؾبٞذات ٔزثٛه ثٝ ٞز ٘فز در ىَٛ سٔبٖ، ٕٞجغتٍی 

ٞبی آٔبری  ٚخٛد دارد وٝ ثبیذ ایٗ ٕٞجغتٍی در ٔذَ

در ٘ظز ٍ٘زفتٗ ایٗ ٕٞجغتٍی ثیٗ ِحبً ؽٛد ٚ 

ؽٛد وٝ حذالُ  ی ٔیٔؾبٞذات ٔٙدز ثٝ ثزآٚردٞبی

ٞبیی ٌٕزاٜ  ٔٛخت اعتٙجبه بًٚاریب٘ظ را ٘ذار٘ذ ٚ غبِج

. ٘خغتیٗ ٞذف در ٔيبِؼبت ىِٛی، (16)ؽٛ٘ذ  وٙٙذٜ ٔی 

تٛفیف تغییزات ٔتغیز پبعخ در ىَٛ سٔبٖ ٚ ػٛأُ ٔؤثز 

فٛرت ىِٛی  . ایٗ ٔيبِؼٝ ثٝ(17)ثز ایٗ تغییزات اعت 

تب ػالٜٚ ثز افشایؼ دلت ٘تبیح، ثتٛاٖ تأثیز ىزاحی ؽذ 

ٔذاخّٝ ٔٛرد ٘ظز را در ىَٛ سٔبٖ ثزرعی وزد. ثٙبثزایٗ 

ٞبی ىِٛی ثزای تدشیٝ ٚ  ٔذَ رایح اثزات تقبدفی در دادٜ

وبر ثزدٜ ؽذ. در ٔذَ اثزات تقبدفی،  تحّیُ اىالػبت ثٝ

پبعخ یه تبثغ خيی اس ٔتغیزٞبی تٛمیحی ثب مزایت 

وٙذ  اس یه فزد ثٝ فزد دیٍز تغییز ٔی رٌزعیٛ٘ی اعت وٝ

                                                 
3 Longitudinal studies 
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ٞبی ىجیؼی ػٛأّی  ٚ ایٗ تغییزپذیزی، ثٝ ػّت ٘بٍٕٞٙی

. ٔذَ اثزات تقبدفی (18)ا٘ذ  ٌیزی ٘ؾذٜ اعت وٝ ا٘ذاسٜ

 ؽٛد:  ؽىُ سیز ٘ؾبٖ دادٜ ٔی ثٝ
Yi(t) = Xi(t)

T
 β + Zi(t)

T
 bi + εi(t)

 

Yi(t)پبعخ ثزای فزد : i ٖاْ در سٔبt ثبؽذ، ٔی Xi(t) 

ثزدار  Zi(t)ثؼذی ٚ  -k ثزدار ٔتغیزٞبی وٕىی

ثؼذی مزایت  -kثزدار  βثؼذی ٚ  -q ٔتغیزٞبی وٕىی

ثؼذی اس اثزات تقبدفی ٚ   -qثزدار  biثبثت رٌزعیٛ٘ی ٚ 

ثؼذی اس تغییزات  niیه ثزدار  εi(t)در ٟ٘بیت 

در  Xi(t)ػٙٛاٖ سیزٔدٕٛػٝ  را ثٝ Zi(t)ٞبعت.  ثبلیٕب٘ذٜ

ٌیز٘ذ ٚ ؽبُٔ ػزك اس ٔجذأ ٚ ٔتغیزٞبیی اعت  ٘ظز ٔی

ٌیزیٓ  ٞب در ٔذَ اثزات تقبدفی در ٘ظز ٔی وٝ ثزای آٖ

(16) . 

 افشارٞبی آٔبری ٞب ثب اعتفبدٜ اس ٘زْ تدشیٝ ٚ تحّیُ دادٜ

SPSS  ٝ( ٚ 20)٘غخSAS9.2  ٖا٘دبْ ؽذ. ٔیشاp 

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

 َب یبفتٍ
وٙٙذٜ وّپٛرٜ ٚ  ٌزٜٚ دریبفت٘فز اس  30 در ٔيبِؼٝ حبمز

وٙٙذٜ دارٕٚ٘ب، تب پبیبٖ ٔيبِؼٝ  ٘فز اس ٌزٜٚ دریبفت 27

ٕٞىبری وزد٘ذ. ٔیبٍ٘یٗ عٗ ٚاحذٞبی پضٚٞؼ در ٌزٜٚ 

عبَ  22±1/1 عبَ ٚ در ٌزٜٚ دارٕٚ٘ب 21±91/1وّپٛرٜ  

، ثیٗ دٚ ٌزٜٚ اس ٘ظز عٗ، عٗ 1ثٛد. ثز اعبط خذَٚ 

ٞب، ىَٛ  لبػذٌیٔٙبرن، ؽبخـ تٛدٜ ثذ٘ی، فبفّٝ ثیٗ 

ٔذت خٛ٘زیشی ٔبٞیب٘ٝ، ٔذت درد لبػذٌی ٚ عٗ ؽزٚع 

دیغٕٙٛرٜ تفبٚت آٔبری ٔؼٙبداری ٚخٛد ٘ذاؽت 

(05/0<p ٜحذاوثز ٔذت درد لجُ اس اعتفبدٜ وّپٛر .)5 

رٚس ثٛد. در ٌزٜٚ ٔذاخّٝ ٔیبٍ٘یٗ تؼذاد رٚسٞبی دارای 

رٚس ثٛد وٝ ثٝ  3/4±7/0درد لجُ اس اعتفبدٜ وّپٛرٜ، 

وٝ در ٌزٜٚ  رٚس در عیىُ عْٛ رعیذ، در حبِی 8/0±4/1

 (. 2رعیذ )خذَٚ  0/3±8/0ثٝ  9/3±1/0دارٕٚ٘ب اس 

 

 َبی دزمبوی خصًصیبت جمعیتی افساد دز گسيٌ -1يل جد

 ٌزٜٚ                         

 ٔتغیزٞب      
 ؽبٞذ وّپٛرٜ 

 عيح

 داری ٔؼٙی

 عٗ )عبَ(

 ؽبخـ تٛدٜ ثذ٘ی )ویٌّٛزْ ثز ٔتز ٔزثغ(

 عٗ ٔٙبرن )عبَ(

 ٞب )رٚس( یػذٌفبفّٝ ثیٗ لب

 ٌی )رٚس(ػذٔذت لب

 عٗ ؽزٚع دیغٕٙٛرٜ )عبَ(

 ٔذت دیغٕٙٛرٜ )رٚس(

91/1 ±68/21 

87/2 ±40/20 

39/1±35/13  

15/3±00/26 

12/1±50/6 

30/2 ±23/15 

02/1 ±30/2 

10/1 ±15/22 

30/1 ±00/20 

34/1 ±87/12 

52/3 ±00/25 

34/1 ±00/6 

21/2 ±68/14 

03/1 ±40/2 

136/0 

861/0 

477/0 

605/0 

630/0 

388/0 

664/0 
 ا٘ذ. ا٘حزاف ٔؼیبر ثیبٖ ؽذٜ ±اػذاد ثز اعبط ٔیبٍ٘یٗ *                                  

 

 مقبیسٍ میبوگیه آمبزی مدت دزد بیه دي گسيٌ دز طًل شمبن  -2جديل 
 

 سٔبٖ

 ٞب ٌزٜٚ
 ٔبٜ دْٚ ٔبٜ اَٚ لجُ اس ٔذاخّٝ

 40/1± 80/0 9/1 ± 80/0 30/4± 80/0 وّپٛرٜ

 00/3± 80/0 10/3± 10/0 90/3± 10/0 ؽبٞذ

 
 

تغییزات ٔذت درد ٕ٘ٛدار رٚ٘ذ ثزای ٕ٘ٛدار ٔزثٛه ثٝ 

 ٘ؾبٖ دادٜ ؽذٜ اعت. 1در دٚ ٌزٜٚ در ٕ٘ٛدار 
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 ومًداز زيود بسای تغییسات مدت دزد دز دي گسيٌ -1مًداز و
 

رٚ٘ذ تغییزات ٔذت درد ثیٕبراٖ را در ىَٛ  1ٕ٘ٛدار 

ایٗ اعبط ثیٕبراٖ لجُ اس ؽزٚع دٞذ. ثز  سٔبٖ ٘ؾبٖ ٔی

ٔذاخّٝ، در ٌزٜٚ ٔذاخّٝ ٔذت درد ثیؾتزی ٘غجت ثٝ 

ٌزٜٚ وٙتزَ داؽتٙذ. پظ اس ؽزٚع ٔذاخّٝ ٚ ثب ٌذؽت 

أب ایٗ  ،ٔذت درد ٞز دٚ ٌزٜٚ وبٞؼ یبفت ،سٔبٖ

 .ٔؼٙبداری در ٌزٜٚ ٔذاخّٝ ثیؾتز ثٛد ىٛرٝ وبٞؼ ث

ز دٚ ٌزٜٚ رٚ٘ذ در ٞ ٚثب تٛخٝ ثٝ رٚ٘ذ تغییزات دٚ ٌزٜٚ 

دٞٙذٜ تغییزات ؽیت  در ٔبٜ اَٚ پظ اس ٔذاخّٝ، ٘ؾبٖ

ثٝ ٕٞیٗ دِیُ ػالٜٚ ثز ٔتغیز سٔبٖ  حزوتی اعت.

time1پیٍیزی، یه ٔتغیز 
 ٞبی فٛرت سیز در ٔذَ ثٝ +

 ثخؼ ثؼذ ٚارد ؽذٜ اعت:

 

        {
             

                  
 

 

 أاس ٔجذ در ایٗ ثخؼ، ٔذَ اثزات تقبدفی ثب ػزك 

 ٔجتال درد ثیٕبراٖ  تقبدفی ٚ ؽیت تقبدفی ثزای ٔذت

 .ٌزفتٝ ؽذ وبر اِٚیٝ ثٝ  ثٝ دیغٕٙٛرٜ
 

 (   )                   
                            

     
                 

      

 

ثب تٛخٝ  آٔذٜ اعت. 3 ٙذی، در خذَٚث ٘تبیح ایٗ ٔذَ

ثٝ ٔؼٙبداری خٕالت ٔزثٛه ثٝ اثز ٔتمبثُ سٔبٖ ٚ ٌزٜٚ 

تٛاٖ ٘تیدٝ ٌزفت وٝ ٔذاخّٝ اثز ٔؼٙبداری ثز ٔذت  ٔی

ٞبی ؽذت اثز )تفبٚت  درد داؽتٝ اعت. ثٙبثزایٗ ؽبخـ

ىٛر خذاٌب٘ٝ ثزآٚرد ٚ  ٍ٘یٗ دٚ ٌزٜٚ( در ٞز سٔبٖ ثٝٔیب

ؽٛد. ثز ایٗ اعبط اٌز یه فزد در ٌزٜٚ  ٌشارػ ٔی

ٞبی دْٚ ٚ عْٛ ثٝ تزتیت  در ٔبٜ ،ٔذاخّٝ لزار ٌیزد

وٝ ٕٞیٗ  رٚس درد وٕتزی ٘غجت ثٝ ایٗ 75/1ٚ  30/1

وٙذ. امبفٝ ؽذٖ ایٗ  فزد در ٌزٜٚ لزار ٌیزد، تدزثٝ ٔی

ىٛر  دٞذ وٝ ثٝ ٘ؾبٖ ٔی تفبٚت در ىَٛ سٔبٖ

 چؾٍٕیزی ٘غجت ثٝ ٌزٜٚ وٙتزَ وبٞؼ داؽتٝ اعت.
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داری  دارای ٚاریب٘ظ ٔؼٙی أاثز تقبدفی ػزك اس ٔجذ -

وٝ ثٝ ٔؼٙی ٚخٛد تفبٚت ٚ ٘بٍٕٞٙی  ،(p<0001) اعت

  ثیٗ افزاد در ٘ميٝ ؽزٚع ٔيبِؼٝ اعت.

 اعتاثز تقبدفی سٔبٖ دارای ٚاریب٘ظ ٔؼٙبدار  -

(0001>p)وٝ ایٗ ثٝ ٔؼٙی تفبٚت در ؽیت حزوتی  ؛

 افزاد در ىَٛ دٚرٜ پیٍیزی اعت.

 اعتدارای ٚاریب٘ظ ٔؼٙبدار  +1 اثز تقبدفی سٔبٖ -

(0001>p)وٝ ایٗ ثٝ ٔؼٙبی تفبٚت در ؽیت حزوتی  ؛

 افزاد اس سٔبٖ یه ٔبٜ ثٝ ثؼذ اعت.

 

 وتبیج حبصل اش بساشش مدل اثسات تصبدفی  -3جديل

 داری عيح ٔؼٙی ٔؼیبر  خيبی ثزآٚرد ٔتغیزٞب

 <001/0 09/0 11/4 أػزك اس ٔجذ

 <001/0 13/0 -93/0 سٔبٖ

 001/0 24/0 82/0 +1 سٔبٖ

 <001/0 17/0 -31/1 ٔتمبثُ ٌزٜٚ ٚ سٔبٖ اثز

 009/0 33/0 89/0 +1 ٔتمبثُ ٌزٜٚ ٚ سٔبٖ اثز

 <001/0 24/0 05/1 أٚاریب٘ظ ػزك اس ٔجذ

 <001/0 217/0 001/0 ٚاریب٘ظ سٔبٖ

 <001/0 124/0 035/0 +1 ٚاریب٘ظ سٔبٖ

 

 بحث
ایٗ ٔيبِؼٝ خٟت ثزرعی تأثیز وّپٛرٜ ثز ىَٛ ٔذت 

درد دیغٕٙٛرٜ اِٚیٝ ثب اعتفبدٜ اس ٔذَ اثزات تقبدفی 

ٞبی ؽٟیذ ثٟؾتی ا٘دبْ ؽذ.  دا٘ؾدٛیبٖ خٛاثٍبٜدر ثیٗ 

در ایٗ ٔيبِؼٝ عٗ، عٗ ٔٙبرن، ؽبخـ تٛدٜ ثذ٘ی، 

ٞب، ىَٛ ٔذت خٛ٘زیشی ٔبٞیب٘ٝ،  فبفّٝ ثیٗ لبػذٌی

ٔذت درد لبػذٌی ٚ عٗ ؽزٚع دیغٕٙٛرٜ ثیٗ دٚ ٌزٜٚ 

یىغبٖ ثٛد ٚ اختالف آٔبری ٔؼٙبداری ٘ذاؽت 

(05/0<p ایٗ ػٛأُ در دیغٕٙٛرٜ ٔؤثز .) ٞغتٙذ ٚ اس

آ٘دب وٝ دٚ ٌزٜٚ اس ِحبً ایٗ ػٛأُ ٔؾبثٝ ثٛد٘ذ، دٚ 

ٌزٜٚ لبثُ ٔمبیغٝ ثٛد٘ذ. ٔذت درد لجُ اس ؽزٚع درٔبٖ 

ٔبٜ  2داری ٘ذاؽت، أب پظ اس  در دٚ ٌزٜٚ اختالف ٔؼٙی

تدٛیش دارٚ ٚ پالعجٛ، دٚ ٌزٜٚ اس ٘ظز ٔذت سٔبٖ درد 

داری پیذا وزد٘ذ ٚ ٔذت درد در ٌزٜٚ  تفبٚت ٔؼٙی

ىٛر ٔؼٙبداری وٕتز اس ٌزٜٚ پالعجٛ ثٛد،  وّپٛرٜ ثٝ

تٛاٖ ٘تیدٝ ٌزفت وٝ وّپٛرٜ در وبٞؼ  ثٙبثزایٗ ٔی

ٔذت درد دیغٕٙٛرٜ، تأثیز لبثُ تٛخٟی دارد. ثب تٛخٝ ثٝ 

تٛا٘ذ  ٞبیی وٝ ٔی إٞیت درد دیغٕٙٛرٜ اِٚیٝ ٚ آعیت

ثٝ س٘ذٌی س٘بٖ خٛاٖ ٚارد وٙذ، ٔيبِؼبت ٔتؼذدی ثٝ 

دارٚی وبرا ٚ ٔؤثز ثزای وبٞؼ ایٗ  ٔٙظٛر یبفتٗ یه

دِیُ ایٙىٝ دارٚٞبی  اعت، أب ثٝ درد ا٘دبْ ٌزفتٝ 

ؽیٕیبیی ٔؼٕٛالً دارای ػٛارك خب٘جی سیبدی ٞغتٙذ، 

ٔذتی اعت اعتفبدٜ اس دارٚٞبی ٌیبٞی ثیؾتز ٔٛرد 

در  اعت. تٛخٝ فؼّبالٖ حٛسٜ درٔبٖ ٚ ثیٕبراٖ لزار ٌزفتٝ 

ٞبی ىزح وبرآسٔبیی  ایٗ پضٚٞؼ ثب اعتفبدٜ اس دادٜ

در ( 2016)تٛعو آثبدیبٖ ٚ ٕٞىبراٖ  ثبِیٙی ثجت ؽذٜ

 ٔذت درد دا٘ؾٍبٜ ؽٟیذ ثٟؾتی ثٝ ثزرعی اثز وّپٛرٜ ثز

اثزات تقبدفی   دیغٕٙٛرٜ اِٚیٝ ثب اعتفبدٜ اس ٔذَ

 .(3ؽذ ) پزداختٝ

آثبدیبٖ ٚ ٕٞىبراٖ ٘غجتبً ٔؾبثٝ   ثب تٛخٝ ثٝ ٔيبِؼٝ

ٞبی ایٗ پضٚٞؼ،  ی دادٜثب ٔيبِؼٝ حبمز ثز رٚ( 2016)

ثٝ ٔمبیغٝ ٘تبیح حبفُ اس ایٗ ٔيبِؼٝ ثب ٘تبیح ٔيبِؼٝ 

ٚ ٕٞىبراٖ ٞب پزداختٝ ؽذ. در ٔيبِؼٝ آثبدیبٖ  آٖ

ٔیبٍ٘یٗ ٔذت درد ٚ ؽذت درد ٚاحذٞبی  (2016)

پضٚٞؼ لجُ اس ٔذاخّٝ ٚ ٔبٜ اَٚ ٚ دْٚ پظ اس ٔذاخّٝ 

ٔیبٍ٘یٗ ٔذت درد در ٔبٜ وٝ ٔٛرد ثزرعی لزار ٌزفت 

اَٚ لجُ اس ٔذاخّٝ ثیٗ دٚ ٌزٜٚ وّپٛرٜ ٚ وٙتزَ 

ٔیبٍ٘یٗ ٔذت درد ٕٞچٙیٗ  اختالف ٔؼٙبداری ٘ذاؽت.

ثؼذ اس ٔذاخّٝ در ٞز دٚ ٌزٜٚ وبٞؼ  در ٔبٜ اَٚ ٚ دْٚ

داؽت ٚ اختالف ثیٗ دٚ ٌزٜٚ ٔؼٙبدار ثٛد. در ٔيبِؼٝ 

آثبدیبٖ، در ٞز دٚ ٌزٜٚ وّپٛرٜ ٚ وٙتزَ، در ىَٛ سٔبٖ 

ٚ در ٔيبِؼٝ حبمز ٘یش اثز  یبفتٔیشاٖ ٔذت وبٞؼ 

سٔبٖ ثز ٔیبٍ٘یٗ ٔذت درد ٔؼٙبدار ثٛد. در ٔيبِؼٝ 
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آثبدیبٖ ثیٗ ٔذت درد ٚاحذٞبی پضٚٞؼ در ٔبٜ اَٚ ٚ 

دْٚ پظ اس ٔذاخّٝ، در ٌزٜٚ وّپٛرٜ وبٞؼ ٔؼٙبداری 

ِٚی در ٌزٜٚ وٙتزَ تفبٚت ٔؼٙبدار ٘جٛد.  ،ٔؾبٞذٜ ؽذ

تب لجُ اس  ،ىجك تحمیمی وٝ آثبدیبٖ ا٘دبْ دادٜ اعت

ای در سٔیٙٝ ثزرعی اثز وّپٛرٜ ثز  ٔيبِؼٝ ،ٔيبِؼٝ ٚی

ٞبی ٔٛرد ثزرعی  دادٜ دیغٕٙٛرٜ اِٚیٝ ا٘دبْ ٘ؾذٜ اعت.

ٞبی ىِٛی ٕٞجغتٝ ثٛد٘ذ  اس ٘ٛع دادٜحبمز در ٔيبِؼٝ 

وٝ ٔتغیز پبعخ یؼٙی ٔذت درد در ىی دٚرٜ پیٍیزی، 

ٞب ثزلزار   ٌیزی ؽذٜ ٚ ؽزه اعتمالَ در دادٜ ثبر ا٘ذاسٜ 3

٘جٛد، ِذا ثزای ِحبً وزدٖ ایٗ ٕٞجغتٍی ٚ ػذْ 

ٞبی ٔٙبعت خٟت  اعتمالَ، ٘یبس ثٝ اعتفبدٜ اس ٔذَ

ٞبی ىِٛی ٔب٘ٙذ ٔذَ اثزات تقبدفی ثٛد، أب  تحّیُ دادٜ

ثز وّپٛرٜ ، اثز (2016) ٔيبِؼٝ آثبدیبٖ ٚ ٕٞىبراٖدر 

وبٞؼ ٔذت درد ثذٖٚ در ٘ظز ٌزفتٗ ٕٞجغتٍی ٔیبٖ 

رعی ؽذ، اٌزچٝ ٘تبیح ٟ٘بیی ٔيبِؼٝ حبمز ٔؾبٞذات ثز

ثٛد،  ٔيبِؼٝ آثبدیبٖ ٚ ٕٞىبرأٖؾبثٝ ٘تبیح اخذ ؽذٜ اس 

دِیُ اعتفبدٜ اس ٔذَ اثزات تقبدفی خٟت ثزرعی  أب ثٝ

دعت  تأثیز وّپٛرٜ ثز وبٞؼ ٔذت درد لبػذٌی، ٘تبیح ثٝ

آٔذٜ اس ایٗ ٔيبِؼٝ دارای دلت ٚ فحت ثبالتزی ٘غجت  

دِیُ  اعت. ػالٜٚ ثز ایٗ ٔٛرد، ثٝ ثٝ ٔيبِؼبت پیؾیٗ

ٞبی  حنٛر ثخؼ تقبدفی در ایٗ ٔذَ، تأثیز ٚیضٌی

ٌیزی ٘یغتٙذ ٘یش ثز  فزدی ٘بؽٙبختٝ وٝ لبثُ ا٘ذاسٜ

ٔذت سٔبٖ درد لبػذٌی ٔٛرد ثزرعی لزار ٌزفت وٝ ایٗ 

 . (3) ٔٛمٛع ثبػث دلت ٚ فحت ثیؾتز ٘تبیح ؽذ

دٖ آٖ، تٛاٖ ثٝ ىِٛی ثٛ اس ٘مبه لٛت ایٗ ٔيبِؼٝ ٔی

ٞب،  اعتفبدٜ اس ٔذَ اثزات تقبدفی در ثزاسػ دادٜ

اعتفبدٜ اس حدٓ ٕ٘ٛ٘ٝ ٔٙبعت ٚ ٍٕٞٗ ثٛدٖ افزاد ٔٛرد 

ٔيبِؼٝ اؽبرٜ وزد. وٛتبٜ ثٛدٖ ٔذت سٔبٖ ٔذاخّٝ ٚ 

ٞب، اعتٙبد ثٝ ٌفتٝ ثیٕبر در عٙدؼ ٔذت  پیٍیزی ٕ٘ٛ٘ٝ

درد ٚ ػذْ پیٍیزی ثؼذ اس ليغ ٔذاخّٝ اس 

ٚٞؼ ثٛد. در ٟ٘بیت پیؾٟٙبد ٞبی ایٗ پض ٔحذٚدیت

تز ٚ پیٍیزی  ای ثب ٔذت درٔبٖ ىٛال٘ی ؽٛد ٔيبِؼٝ ٔی

ثؼذ اس ليغ ٔذاخّٝ فٛرت ٌیزد تب ثتٛاٖ در ٔٛرد تذاْٚ 

تزی  اثزثخؾی ایٗ ٌیبٜ لنبٚت وزد ٚ ثٝ ٘تبیح دلیك

ؽٛد ٔيبِؼبتی خٟت  دعت یبفت. ٕٞچٙیٗ تٛفیٝ ٔی

ذ تٛوّیدٝ، ٔمبیغٝ وّپٛرٜ ثب عبیز دارٚٞبی ٌیبٞی ٔب٘ٙ

ٌّی، ثٛٔبدراٖ ٚ ... ثز ٔذت سٔبٖ درد دیغٕٙٛرٜ  ٔزیٓ

اِٚیٝ ا٘دبْ ؽٛد تب لذرت اثزثخؾی آٖ ثب ثمیٝ دارٚٞبی 

 ٌیبٞی دیٍز ٔمبیغٝ ؽٛد. 
 

 گیسی  وتیجٍ
ٔبٜ ٔقزف ٘غجت ثٝ پالعجٛ،  2وپغَٛ وّپٛرٜ ثؼذ اس 

اِٚیٝ در  اثز لبثُ تٛخٟی در وبٞؼ ٔذت درد دیغٕٙٛرٜ 

ػٙٛاٖ یه دارٚ  تٛا٘ذ ثٝ  داؽت، ثٙبثزایٗ ٔیافزاد ٔجتال

ٔؤثز ثب ػٛارك خب٘جی وٕتز ٔٛرد اعتفبدٜ س٘بٖ خٛاٖ 

 اِٚیٝ لزار ٌیزد. ٔجتال ثٝ دیغٕٙٛرٜ 
 

 تشكس ي قدزداوی

٘بٔٝ وبرؽٙبعی ارؽذ  ٔمبِٝ حبمز ثخؾی اس ٘تبیح پبیبٖ

سیغتی در دا٘ؾىذٜ پیزاپشؽىی دا٘ؾٍبٜ ػّْٛ  رؽتٝ آٔبر

ٞبی ىِٛی  ثٟؾتی در سٔیٙٝ تحّیُ دادٜپشؽىی ؽٟیذ 

ٚعیّٝ اس عزوبر خب٘ٓ خذیدٝ آثبدیبٖ وٝ  . ثذیٗثبؽذ ٔی

لزار داد٘ذ ٔب  ٞبی ىزح پضٚٞؾی خٛد را در اختیبر دادٜ

ٚ تؾىز  ،ٕٞچٙیٗ اس پیؾٟٙبدات ارس٘ذٜ داٚراٖ ٌزأی ٚ

 ؽٛد. لذردا٘ی ٔی
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