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چکيدٌ

ز يىٍ ي اَداف :ثيوبساى ثِ ػٌَاى يكي اص آػيت پزيشتشيي گشٍّْب دس حيٌِ ّبي هختلف خؼوي – سٍاًي ٍ اختوبػي ،دس هؼشم خٌشات خذي لشاس
داسًذ .لزا حفظ ػالهتي ّوِ خبًجِ آًبى ثِ ػٌَاى ثخؾ ثؼيبس هْوي اص هجحث حمَلي ايـبى ثِ هَهَع ثؼيبس حؼبػي هجذل گـتِ اػتّ .ذف اص هٌبلؼِ
حبهش ثشسػي ديذگبُ ثيوبساى اص ٍهؼيت سػبيت حمَق ثيوبسػتبًي آًْب ثَد.
ًاد ي ريشَ  :يک هٌبلؼِ همٌؼي تحليلي ثييً 400فش اص ثيوبساى هشاكض آهَصؿي ٍ دسهبًي ثب اػتفبدُ اص پشػـٌبهِ هحمك ػبختِ ثِ ػول آهذُ ٍ پغ اص
خَؿِ ثٌذي تخلق ّبي هختلف ثيوبسػتبًي ،ثِ ًَس تلبدفي حذالل يک خَؿِ اص ّش گشٍُ اًتخبة ٍ دس ًْبيت  7ثيوبسػتبى اًتخبة گشديذ ٍ اص آصهَى
ّبي  tتک ًوًَِ اي ٍ ANOVA ,سگشػيَى خٌي دس  -SPSS19خْت تحليل دادُ ّب اػتفبدُ ؿذ.
ي فتٍ َ  :دس هٌبلؼِ حبهش ً 213(%53/2فش) اصثيوبساى هشد ٍ ً187( %46/8فش) صى ثَدُ ٍ هتَػي ػي آًْب  49/8ػبل ثَد .هيبًگيي ًوشات هشثَى ثِ
ػَاالت هشالجتْبي دسهبًي (ًوشُ ايذُ آل ،10/9 )17هشالجت اص سطين غزايي (ًوشُ ايذُ آل ،1/17 )6ثْذاؿت هحيي (ًوشُ ايذُ آل ٍ 18/9 )24حفظ حشين
ؿخلي ٍ ثْذاؿت سٍاى (ًوشُ ايذُ آل 10/6 )17ثَد .ثِ اػتمبد ثيوبساى ،حمَق آًْب دس صهيٌِ هشالجت ّبي دسهبًي ،هحيٌي ٍ ثْذاؿت سٍاى(ثِ اػتثٌبي هشالجت
اص سطين غزايي) تب حذ لبثل لجَلي سػبيت ؿذُ ثَد .هيبًگيي ًوشات ؿبخق ّبي هَكَف ،دس ثخؾ ّب ٍ ثيوبسػتبى ّبي هختلف ًيض ثِ ًَس هؼٌي داسي
هتفبٍت اص ّن ثَد.
وتيجٍ گيري :سػيذگي ثِ هشالجت اص سطين غزايي دس ثيوبساى ثؼتشي داساي اّويت ٍيظُ ثَدُ ٍ هشٍسي ثِ ًظش هي سػذ .ثبال ثَدى سهبيت ثيوبساى اص
سػبيت حمَليـبى هي تَاًذ ًـبى دٌّذُ ثي اًالػي اص حمَق ثيوبس ثبؿذ ٍ ًبسهبيتي ثيـتش دس ثيوبساى ثب تحليالت ثبال ايي هٌلت سا تبييذ هيٌوبيذ .اسائِ هٌـَس
حمَلي ثيوبساى ثِ ٌّگبم پزيشؽ ٍ تَهيح هفبد آى دس سٍص اٍل پزيشؽ ،هوي تبثيش هثجت سٍي ػالهت ثيوبساى هي تَاًذ اص هـبخشُ ّبي ّبي ثيدبًيض
پيـگيشي ًوبيذ.
كليد ياشٌَ  :حمَق ثيوبس ،هشاكض آهَصؿي –دسهبًي ،ثيوبساى ثؼتشي

دٍ

ّوبًگًَِ كِ هي داًين يكي اص هَهَػبت هْن اكالحبت دس
ًظبم ػالهت ،آگبّي ثيوبساى اص حمَق هشثًَِ هي ثبؿذ (.)1
حمَق ثيوبس ثِ هؼٌبي آًچِ ثشاي ثيوبس ثبيؼتِ ٍ ػضاٍاس اػت،
تؼشيف هيـَد ( )2كِ دس خْت سػبيت ًيبصّبي خؼوي ،سٍاًي،
هؼٌَي ٍ اختوبػي هؼمَل دس هحيي ّبي ثْذاؿتي دسهبًي
ثبيذاػوبل ؿَدٍ تين دسهبى هؼئَل ٍ هَظف ثِ اخشا ٍ سػبيت آى
هي ثبؿذ ( .)3ثشسػي ّبي ثِ ػول آهذُ ًـبى هي دّذ كِ هٌـَس
حمَق ثيوبس دس كـَسّبي هختلف خْبى هَسد تَخِ ثَدُ ٍ ثب
اػالم حمَق ثيوبساى ،ثيوبسػتبى ّب سا ثِ سػبيت ايي حمَق هلضم
هي ًوبيٌذ ( .)2ثشخي اص آًْبػجبستٌذ اص حك ثشخَسداسي اص هشالجت

ٍ دسهبى هٌبػت ٍ ثب كيفيت ثبال ،حك ثشخَسداسي اص اًالػبت ،حك
هحشهبًِ ثَدى اًالػبت ثيوبساى ،حك سهبيت آگبّبًِ ،حك اػتمالل
سأي ،حك ثشخَسداسي اص آهَصؽ ػالهت ،ثْذاؿت ،حك سػبيت
هحيي خلَكي ثيوبس ،حك داؿتي آساهؾ ٍ هشگ ثب ػضت ،حك
اثشاص اػتشام ٍ ؿكبيت ٍ حك خجشاى خؼبست ( .)2ثب آگبّي سٍص
افضٍى خَاهغ ًؼجت ثِ هَهَػبت ثْذاؿتي ٍ تٌذسػتي ٍّضيٌِ
ّبيي كِ اػتفبدُ اصخذهبت ثْذاؿتي – دسهبًي ثشاي گيشًذگبى
خذهت ثِ ّوشاُ داسد ،احتوبل ًبسهبيتي اص سػبيت حمَق ثيوبساى
سا ثِ ّوشاُ خَاّذ داؿت ( ٍ )3دس كَست كن تَخْي دس ايي
صهيٌِ ،خَد ثيوبساى لبدسخَاٌّذ ثَد ثب آگبّي اص حمَق خَد دفبع
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ًوبيٌذ ( .)4ثٌبثشايي ثيوبساى آگبُ ثِ هٌـَس حمَلي هشثًَِ ًمؾ
ثؼيبس صيبدي دس خْت افضايؾ دػتبٍسدّب دس هشالجت پضؿكي ٍ
كيفيت صًذگي خَد هي گزاسًذ .دسايشاى هٌـَس حمَق ثيوبس دس
ػبل  1380تَػي ٍصاست ثْذاؿت ،دسهبى ٍ آهَصؽ پضؿكي
تذٍيي ٍدس ػبل  88اكالح گشديذ ( )5اهب هتأػفبًِ دس كـَس هب
اكثش ثيوبساى اص حمَق خَيؾ هٌلغ ًيؼتٌذ ٍ پضؿكبى ًيض ايي هْن
سا ثِ فشاهَؿي ػپشدُ اًذ كِ ايي ػذم آگبّي ،اص ػَاهل ثشٍص
هـكالت ثشاي ثيوبساى ٍ ػبصهبًْبي اسائِ دٌّذُ خذهبت ثْذاؿتي
ٍ دسهبًي هحؼَة هي ؿًَذ (ً ٍ )2تبيح هٌبلؼبت هختلف ايي
هْن سا تبييذ هي ًوبيذ ( ٍ )5-7 ،1-3هْوتش ايي كِ ثب ٍخَد ثيبًِ
هٌـَس حمَلي ثيوبساى دس هشاكض دسهبًي ،ػٌح آگبّي ػوَهي
ًؼجت ثِ ػبلْبي گزؿتِ تفبٍت لبثل تَخْي ًـبى ًذادُ اػت (-2
.)5-7 ٍ 1
ثب تَخِ ثِ هٌبلؼبت هحذٍداًدبم ؿذُ دسايي صهيٌِ ٍ ػذم
تَخِ كبفي ثِ حمَق ثيوبساى دس حيٌِ ّبي هختلف ٍ ثبالخق دس
هؼبئل ثْذاؿتي ٍػبثمِ آگبّي پبييي ثيوبساى دسصهيٌِ حمَليـبى
دسهٌبلؼبت اًدبم ؿذُ ،هحمميي ثش آى ؿذًذ تبهيضاى سػبيت حمَق
ثيوبساى سادسهشاكضآهَصؿي دسهبًي تجشيضاص ديذگبُ ثيوبساى ثؼتشي
هَسداسصيبثي لشاسدٌّذ .ثشسػي حمَق ثيوبساى ،اٍليي هٌبلؼِ
دسهشاكضآهَصؿي – دسهبًي تجشيض ثَدُ ٍايي هؼئلِ كبهال ٍاهح
ٍهجشّي اػت كِ اسصيبثي چگًَگي اسائِ خذهبت هَظف تَػي
اسائِ دٌّذگبى خذهت ٍاص صثبى گيشًذگبى خذهت هي تَاًذ ثؼيبس
هْن ثَدُ ٍاًالػبت اسصؿوٌذي دس ايي صهيٌِ اسائِ دّذ.

ًاد ي ريش َ

دسايي هٌبلؼِ كِ يک هٌبلؼِ همٌؼي ٍاصًَع تَكيفي-تحليلي
ثَدُ اػت ،پغ اص خَؿِ ثٌذي تخللْبي هختلف ثيوبسػتبًي ،ثِ
ًَس تلبدفي حذالل يک خَؿِ اصّش گشٍُ اًتخبة ٍدس ًْبيت 7
هشكضآهَصؿي – دسهبًي ؿْش تجشيض ثِ ػٌَاى ًوًَِ هَسد هٌبلؼِ
اًتخبة گشديذ .سٍؽ ًوًَِ گيشي اص ّش خَؿِ ثِ كَست ًجمِ
ثٌذي ثَدثِ ًَسي كِ ثخؾ ّبي هختلفً،جمبت سا تـكيل هي
دادًذً 400.فش اص ثيوبساى (ثب ثيؾ اص يک سٍص ثؼتشي)
هشاكضآهَصؿي -دسهبًي ؿْش تجشيضاص هيبى  2038تخت فؼبل اص
هشاكض هضثَس ثِ كَست تلبدفي اًتخبة گشديذ ( حذٍد %20تخت
فؼبل) ٍ ثِ تٌبػت حدن ًوًَِ دس ّش ثيوبسػتبى ثِ كَست ًوًَِ
گيشي دس دػتشع هَسد ثشسػي لشاس گشفتٌذ .اثضاس هٌبلؼِ يک
پشػـٌبهِ هحمك ػبختِ ٍ ثِ سٍؽ هلبحجِ چْشُ ثِ چْشُ ثَد.
پبيبيي ٍسٍايي ايي هٌبلؼِ دس يک هٌبلؼِ همذهبتي ثش سٍي 10
ًفشاًدبم ؿذ .خْت تؼييي سٍايي اصًظشات هتخلليي ٍخْت
تؼييي پبيبيي اص ثشآٍسد ّوجؼتگي ثب اػتفبدُ اص سٍؽ" " test re
testثب فبكلِ  3سٍص اػتفبدُ ؿذ كِ ثبهشيت ّوجؼتگي 0/975تبييذ
گشديذ .دسايي هٌبلؼِ ،هؼيبسّبي هَسداسصيبثي ،ثخـي اصايي ػٌبٍيي
سا ؿبهل گشديذ كِ ثِ ًظش هي سػيذاّويت ثيـتشي دسػالهتي
ثيوبساى داؿتِ ثبؿذ.اص خولِ -1 :هشالجتْبي ثْذاؿتي ٍدسهبًي

هٌبػت،كبفي ٍدس دػتشع ( ثبػٌَاى هشالجتْبي خذهبت ثْذاؿتي-
دسهبًي) ( 5ػَال)  -2حفظ حشين ؿخلي ،حفظ آساهؾ دسهحيي
ثيوبسػتبى،حفظ سػبيت احتشام دس ثشخَسد ثب ثيوبس،فشاّن كشدى
اهكبًبت خْت اداي فشاين ديٌي (ثب ػٌَاى هشالجتْبي ثْذاؿت
سٍاًي) ( 9ػَال) ،حفظ ثْذاؿت ؿخلي ،آػبيؾ دس هحيي
فيضيكي ثيوبسػتبى ٍ هحيي خبسج اص ثيوبسػتبى ( ثب ػٌَاى هشالجتْبي
ثْذاؿت هحيي) ( 5ػَال) ٍتَصيغ ٍ ػشٍ هَادغزايي ثب كيفيت
هٌلَة ،هتٌبػت ثب سطين غزايي هخلَف ٍ اسائِ خذهبت دس
صهبًْبي هٌبػت (ثب ػٌَاى هشالجتْبي ثْذاؿت هَادغزايي)
(3ػَال) .پشػـٌبهِ ؿبهل دٍ ثخؾ ثَد .ثخؾ اٍل ؿبهل:
اًالػبت دهَگشافيک (ػي ،خٌؼيت ،هيضاى تحليالت)هذت صهبى
ثؼتشيً ،بم ثيوبسػتبى ٍ ًبم ثخؾ ثَد .الصم ثِ ركش اػت ًَع
پبػخْب تشكيجي اصاًَاع دٍگضيٌِ اي ٍچْبس گضيٌِ اي ثَد .هوبفب
ايٌكِ دسكَست هؼبػذ ًجَدى ٍهؼيت ثيوبس يب ػي كوتشاص 10
ػبل ،هلبحجِ اصّوشاّبى ثيوبس اًدبم ؿذ .ثشسػي هيضاى سػبيت
حمَق اصديذگبُ ثيوبساى اصآصهًَْبي  tتک ًوًَِ اي ٍ كشٍػكبل
ٍاليغ  ( )kruskal wallis Hتک ًوًَِ اي،خْت ثشسػي تفبٍت
هيبًگيي ّبي( يبستجِ ّبي) ًوشات دس گشٍّْبي هختلف اصآصهَى t
هؼتمل ANOVA ،يبهي ٍيتٌي ( ٍ )Mann Whitney Uكشٍػكبل
ٍاليغ  ( )kruskal wallis Hخْت ثشسػي هخذٍؽ كٌٌذگي اص
آصهَى ٍ General Liner Modelخْت تبثيشػَاهل هختلف
دسهيضاى ًوشات كؼت ؿذُ اصآصهَى سگشػيَى تک هتغيشُ ٍ
چٌذگبًِ ثب اػتفبدُ اص  SPSS-19اػتفبدُ ؿذ.

ي فتٍ َ

اص ً 400وًَِ هَسد ثشسػي ً 187فش ( )%46/8اص ثيوبساى صى ٍ 213
ًفش ( )%53/2هشدثَدًذ .اًالػبت هشثَى ثِ تَصيغ فشاٍاًي ثيوبساى
ثش حؼت هتغيشّبي هختلف دسخذٍل  1لبثل دػتيبثي اػت.
هتَػي ػي ثيوبساى  49/79ػبل (ثب حذٍد اًويٌبى -51/82:%95
 ٍ )47/78هتَػي سٍصّبي ثؼتشي ًيض 6/6سٍص (ثب حذٍد اًويٌبى
 )7/6-7/14: %95ثشآٍسد ؿذ (خذٍل .)1ثشاػبع اًالػبت ثِ
دػت آهذُ توبهي هؼيبسّبي حمَلي ثيوبساى اصخولِ هشالجت
ثْذاؿت ٍ دسهبى (ثب هيبًگييً ٍ 10/9مٌِ ثشؽ  ،)8/5ايوٌي دس
همبثل خٌشات هحيٌي (ثب هيبًگيي ً ٍ 18/85مٌِ ثشؽ  ،)12حفظ
حشين ؿخلي ٍ ثْذاؿت سٍاى (ثب هيبًگيي ً ٍ 10/45مٌِ ثشؽ
 ،)8/5هشالجت اص سطين غزايي (ثب هيبًگيي  ٍ )1/18هدوَع ًوشات
(ثب هيبًگيي ً ٍ41/4مٌِ ثشؽ  )24هؼٌي داس ثَدُ ٍ ثِ غيش اص هؼيبس
هشالجت اص سطين غزايي دس ثميِ هَاسد هيضاى سػبيت حمَق ثيوبساى
دسحذ لبثل لجَل اص ًظش ثيوبساى ثَد (خذٍل.)2
ثِ هٌظَس ثشسػي ػَاهل هشتجي احتوبلي اص لجيل :خٌؼيت ،هيضاى
تحليالتًَ ،ع ثخـْبٍ ثيوبسػتبى ّب دس هَسدحمَق ثيوبساى اص
ديذگبُ ثيوبساى اصآصهَى  tهؼتمل ٍ ANOVAاػتفبدُ ؿذ (خذٍل
 )4ٍ3ثشايي اػبع تفبٍت آهبسي هؼٌيداسي ثيي هيبًگيي ًوشات
ثيوبساى ٍخَد ًذاؿت (( ) ;P 0/09خذٍل .)3اهب هيبًگيي ًوشات
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خْت ثشسػي تبثيش هخذٍؽ كٌٌذگي هتغيشّبي هختلف
اصآصهَى" "General Liner Modelاػتفبدُ ؿذ دسايي آصهَى
ّوَاسُ هتغيش تحليالت ٍ خٌؼيت اصًظشًوشات اكتؼبثي دسصهيٌِ
ثْذاؿت دسهبى ٍ ثْذاؿت سٍاى ،اثش هخذٍؽ كٌٌذگي سا ًـبى
دادًذ (ثِ تشتيت.)p ;0/003 ٍ f;4/79 :ٍp ;0/03 ٍ f;5/28 :
لزااصآصهَى سگشػيَى خٌي چٌذگبًِ خْت كٌتشل هتغيشّبي
هخذٍؽ كٌٌذُ اػتفبدُ ؿذ ( خذٍلً )4جك خذٍل ثيوبساى ثب
تحليالت ديپلن ٍ ثبالتش ثِ ًَس هؼٌي داسي ًوشات كوتشي
دساستجبى ثبًوشات هشالجت ثْذاؿت سٍاى كؼت ًوَدًذ (β;-0/83
ٍ .)P ;0/002

ثيوبساى ثب تحليالت پبييي تش ثِ ًَس هؼٌي داسي ثيؾ اص ثيوبساى ثب
ػَادتش ثَد ( )P < /0001ثِ ػجبست ديگش اص ًظش ثيوبساى كن
ػَادتشحمَق آًْبثِ هيضاى ثيـتشي سػبيت هي ؿذ ( CI
95%تفبٍت هيبًگيي( )0/34-1/3 :خذٍل.)3
هشاكضآهَصؿي دسهبًي هختلف اص ًظش كؼت ًوشات سػبيت
حمَق ثيوبساى اصديذگبُ خَدثيوبساى تفبٍت آهبسي لبثل هالحظِ اي
ثبّن داؿتٌذاهب ثِ خْت سػبيت هالحظبت اخاللي اصاسائِ دليك
ًتبيح پيـگيشي ؿذ .دس ثشسػي ّوجؼتگي ثيي هؼيبسّبي
هٌـَسحمَق ثيوبساى ثيي هؼيبسثْذاؿت هحيي ٍثْذاؿت سٍاى
( ،)p>0/0001،r;0/57ثْذاؿت هحيي ٍ ثْذاؿت غزايي
( ،)p>0/0001،r;0/21ثْذاؿت سٍاى ٍ هشالجتْبي ثْذاؿتي دسهبًي
(ّ ،)p;0/015،r;0/12وجؼتگي هؼٌي داسي ٍخَد داؿت.
جذٍل :1اًالػبت تَكيفي ثيوبساى ثؼتشي دس هشاكضآهَصؿي دسهبًي تجشيض

فشاٍاًي كل
)20/7(49/8
)4/7(6/6

ًام هتغيز
سي:سال
هذت سهاى بستزي :رٍس
تحصيالت

بخش هاي هاي هختلف

)64/7(251
)35/3(137
)14(56
)20(80
)33/3(133
)5/3(21
)23/5(94
)4(16

صيش ديپلن
ثبالي ديپلن
تشٍهب
اػلبة
داخلي
گَاسؽ
خشاحي
صًبى -صايوبى

جذٍل  :2اًالػبت تَكيفي تحليلي هؼيبسّبي هٌـَس حمَلي ثيوبساى
هياًگيي ًوزات( اًحزاف هعيار)
هعيارهاي هٌشَر حقَقي بيواراى
)3/8(10/9
هزاقبت هاي بهذاشت ٍ درهاى
)2/1)1/17
هزاقبت هاي رژین غذایي
)3/04(18/85
هزاقبت در هقابل خطزات هحيطي
)2/36(10/6
هزاقبت اس حزین شخصي ٍ بهذاشت رٍاى
كل ًوزات

)7/01(41/4

هياًگيي(اًحزاف هعيار)
ثيوبس صى
)19/8(46/8
)4/5(6/1
فزاٍاًي(درصذ)
)63/2(115
)36/8(67
)12/3(23
)17/6(33
)39(73
)6/4(12
)16/0(30
)8/6(16
*

ثيوبس هشد
)21/2(52/4
)4/8(7/2
)66(136
)34/0(70
)15/5(33
)22/1(47
)28/2(60
)4/2(9
)30(64
-

هقذارt
12/8
**;χ28/6
45/6
15/9

(%55CIتفاٍت هياًگيي)
2/03-2/8
__
6/56-7/15
1/71-2/18

p
0/0001
0/0001
0/0001
0/0001

26/8

8/7-10/1

0/0001

*ًَع آصهَى tتک ًوًَِ اي ثَد ٍ هؼيبس همبيؼِ هيبًِ ًوشات ثَد
** ثِ ػلت غيشًشهبل ثَدى تَصيغ اصآصهَى كشٍػكبل ٍاليغ تک ًوًَِ اي اػتفبدُ ؿذ.
جذٍل  :3ثشسػي ساثٌِ ثيي هتغيشّبي خٌؼيت ٍ تحليالت اص ديذگبُ ثيوبساى دس صهيٌِ سػبيت حمَق ثيوبساى
خٌؼيت (هشد ٍ صى)
هعيارهاي حقَق بيواراى
(CI%95تفبٍت هيبًگيي)
t
P
t
هزاقبتهاي بهذاشت ٍ درهاى
0/37
0/58
-0/95‒ 0/53
-0/55
بهذاشت رٍاى
3/3
0/56
-0/6‒0/3
-0/59
بهذاشت هحيط
1/4
0/088
-1/1‒0/08
-1/7
بهذاشت هَاد غذایي
Z*=-0/31
0/186
Z*=-1/3
_
ًوزُ كل
1/7
0/14
-2/4‒0/34
-1/48
*ثِ ػلت غيشًشهبل ثَدى تَصيغ اصآصهَى هي ٍيتٌي اػتفبدُ ؿذ.

تحليالت(صيش ديپلن ٍ ثبالي ديپلن)
(CI%95تفبٍت هيبًگيي)
-0/63-0/92
0/34-1/3
-0/18-1/08
_
-0/19-2/7

P
0/72
0/001
0/16
0/75
0/088
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جذٍل :4تَصيغ ًوشات ثيوبساى دس صهيٌِ حمَق ثيوبس ثش حؼت هتغيشّبي هختلف ثباػتفبدُ اص سگشػيَى خٌي چٌذگبًِ
هتغيزهاي هستقل
هعيارهاي حقَق بيواراى
p-value
ß
0/35
0/01
ػي
0/93
0/36
خٌؼيت
هزاقبتهاي بهذاشت ٍ درهاى
0/99
0/004
ػٌح تحليل
0/58
0/023
هذت ثؼتشي
0/96
0/0
ػي
0/56
0/14
خٌؼيت
بهذاشت رٍاى
0/002
-0/83
ػٌح تحليل
0/93
-0/002
هذت ثؼتشي
0/22
-0/011
ػي
0/12
0/49
خٌؼيت
بهذاشت هحيط
0/069
0/62
ػٌح تحليل
0/89
-0/004
هذت ثؼتشي
0/14
0/029
ػي
0/059
1/36
خٌؼيت
كل ًوزات
0/285
-0/85
ػٌح تحليل
0/57
0/043
هذت ثؼتشي

بحث

دسهٌبلؼِ حبهش هيبًگيي ًوشات هؼيبسّبي هشالجت ثْذاؿت ٍ
دسهبى،ثْذاؿت هحيي ،ثْذاؿت سٍاى ٍ كل ًوشات هشثَى ثِ هيضاى
سػبيت حمَق ثيوبسػتبًي ثِ ًَس هؼٌي داسي ثيؾ اص ًمٌِ ثشؽ
(هيبًِ ًوشات)ثشآٍسدؿذ كِ ًـبى هي دّذ اص ديذگبُ ثيوبساى حمَق
ثيوبسػتبًي آًْب دسحذلبثل لجَلي تبهيي ؿذُ اػت .اهب اص ًظش
ثْذاؿت هَاد غزايي هيضاى سػبيت حمَق ثيوبساى ثِ ًَس هؼٌي
داسي كوتشاصحذ لبثل لجَل ثشآٍسد ؿذ .ثب هشٍس هٌبلؼبت اًدبم ؿذُ
دسهٌبلؼبت هختلف سػبيت حمَق ثيوبساى دس صهيٌِ ثْذاؿت
هَادغزايي ثِ ًَس هؼتمل دسدػتشع ًجَد كِ الجتِ ايي هؼئلِ ثذيْي
اػت كِ سػبيت سطين غزايي هٌبػت خضٍاػبع هشالجتْبي
ثْذاؿت ٍ دسهبى ثيوبساى هحؼَة هي گشددٍ دس ثْجَد ٍهؼيت
ثيوبس تؼييي كٌٌذُ اػت چشاكِ هؼف ػيؼتن ايوٌي اص يک ًشف
ٍداؿتي ثيوبسيْبي خبف اصًشف ديگش سطيوْبي غزايي خبف سا
خْت تبهيي ٍحفظ ػالهت هي ًلجذ .اهب ثب همبيؼِ هيضاى سػبيت
حمَق ثيوبساى دس ايشاى ّوَاسُ ًملبى دس سػبيت حمَق ثيوبساى
هـبّذُ هي گشدد اص خولًِ ،تبيح هٌبلؼِ ػشة دس ثيوبسػتبًْبي
داًـگبُ تْشاى ًـبى دادُ اػت كِ ثيوبساى آگبّي خَثي اصحمَق
ثيوبس ًذاسًذ ٍ حمَق ثيوبساى ًيض ثلَست هٌلَة سػبيت ًوي
ؿَد ( .)6دسهٌبلؼِ اًدبم يبفتِ تَػي هلذق ساد ًيض دس ثيوبسػتبى
اكفْبى ثيوبساى ًؼجت ثِ حمَق خَد آگبّي ًذاؿتِ ٍ ًيبصهٌذ
آهَصؽ ثَدًذ ٍ ثب ايٌكِ آگبّي پضؿكبى اص حمَق ثيوبس دس ػٌح
ػبلي ثَد ٍلي كالً دس ثيوبسػتبى حمَق ثيوبس دس ػٌح هؼيف
سػبيت هيـذ ( .)2دس هٌبلؼِ اًدبم يبفتِ دس ػجضٍاس هيضاى سػبيت
حمَق ثيوبساى دس ثيوبسػتبًْبي ػجضٍاس پبييي ثَدُ اػت ( .)7هيضاى
سػبيت حمَق ثيوبساى دس كـَسّبي ديگش اص خولِ هكضيک ًـبى
داد كِ داًؾ پضؿكبى هكضيكي ًؼجت ثِ حمَق ثيوبساى كن هي
ثبؿذ ( )8دس هٌبلؼِ اًدبم يبفتِ تَػي Tóthováتٌْب  % 19ثيوبساى

CI95%
-0/011-0/031
-0/39-1/1
-0/83-0/83
0/057-0/1
-0/013-0/013
-0/33-0/6
-1/35-0/31
0/52-0/047
-0/027-0/006
-0/12-1/1
-1/3-0/05
-0/07-0/06
-0/01-068
-0/05-2/8
-2/4-0/7
-0/11-0/19

اص حمَق ثيوبساى اًالع داؿتٌذّ .وچٌيي دسايي هٌبلؼِ ًلت يب
ػذم ًلت هٌـَس حمَق ثيوبساى دس ثيوبسػتبى تبثيشي دس هيضاى
آگبّي اصحمَق آًْب ًذاؿتِ اػت .ايي هٌلت هي تَاًذ هؼف ًَع
ػيؼتن اًالع سػبًي سا دسايي صهيٌِ ًـبى دّذّ ،وچٌيي دس ايي
هٌبلؼِ احتشام ثِ حمَق ثيوبساى دس ثيي كبسكٌبى ثيوبسػتبًْب ثؼيبس
پبييي ثَد ( .)9اهب ثِ ًظش هي سػذ دس ٌّگ كٌگ صهيٌِ ثشاي سػبيت
حمَق ثيوبس هٌبػت ثبؿذ (.)10
دسآصهَى تفبٍت هيبًگيٌْب،خٌؼيت تبثيشي دس ديذگبُ ثيوبساى دس
هيضاى سػبيت حمَق آًْب ًذاؿت دس حبليكِ هٌبلؼِ سًگشصي ،هشداى
ثِ ًَس هؼٌي داسي ًؼجت ثِ صًبى اًتظبسات ثيـتشي دس ايي صهيٌِ
داؿتٌذ ( .)11دسآصهَى سگشػيَى چٌذگبًِ ،ػي تبثيشي دسهيضاى
ًوشات ثيوبساى ًذاؿت ،ايي دس حبلي اػت كِ دسهٌبلؼِ اًدبم يبفتِ
دسٌّگ كٌگ هيضاى اًتظبس ثيوبساى پيش تش ثيـتش ثَد (ّ )10وچٌيي
ثيوبساى ثب تحليالت ثبالتشً ،وشات كوتشي اص هيضاى سػبيت حمَق
كؼت ًوَدُ ثَدًذ .ايي ًتيدِ كِ ثب ًتبيح چٌذي ديگشاص هٌبلؼبت
ّوخَاًي داسد ( )11ٍ2هي تَاًذ گَيبي ايي ثبؿذ كِ افضايؾ ػَاد
ٍ ثِ دًجبل آى افضايؾ آگبّي ثب افضايؾ اًتظبسات حمَق ثيوبسػتبًي
ّوشاُ هي ثبؿذ .دس هٌبلؼِ هلذق سادّ ،ش چٌذ آگبّي پضؿكبى اص
حمَق ثيوبس دس حذ ػبلي ثَدُ اهب هيضاى سػبيت حمَق ثيوبس دس
ثيوبسػتبى دسحذ هؼيف ثَدُ اػت ( .)2ثيوبسػتبى ساصي دسصهيٌِ
ًوشات ثْذاؿت هحيي ٍ سٍاى ًوشات ثبالتشي كؼت ًوَدُ ثَدًذ
كِ الجتِ تبثيش هذت صهبى ثؼتشي ثبال ثِ ػلت هضهي ثَدى ثيوبساى
ثؼتشي دس ايي ثيوبسػتبى هٌتفي اػت چشاكِ دس ثشسػي تبثيش
هخذٍؽ كٌٌذگي هذت صهبى ثؼتشي ّيچ ساثٌِ اي ثبهيضاى سػبيت
حمَق ثيوبساى ًذاؿت .اهب اثشًَع ثيوبسي دس هيضاى آگبّي اص حمَق
ثيوبس ثي استجبى ًيؼت ٍ ثي ؿک ػذم آگبّي ٍاختالالت احؼبػي
ٍ ساثٌِ ثب هحيي پيشاهَى دس ثيوبساى ثب هـكالت خبف هي تَاًذ
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ِثيوبساى ثب كٌتشل ػَاهل دهَگشافيكي اصديگش ًمبى لَت ايي هٌبلؼ
.ثَد

وتيجٍ گيري

 ثبال ثَدى سهبيت ثيوبساى،ِتَخِ ثِ ايي اهش هشٍسي اػت ك
اصسػبيت هٌـَس حمَليـبى هي تَاًذ ًـبى دٌّذُ ثي اًالػي اص
حمَق ثيوبس ثبؿذ ٍ ًبسهبيتي ثيـتش دس ثيوبساى ثب تحليالت ثبال
ِ اسائِ هٌـَس حمَق ثيوبساى ثِ صثبى ػبدُ ث.هؤيذ ايي اكل هي ثبؿذ
ٌّگبم پزيشؽ دس ثيوبسػتبى ٍ تَهيح هفبد آى تَػي كبسكٌبى
 هوي تبثيش هثجت سٍي ػالهت،ثيوبسػتبى دس سٍص اٍل پزيشؽ
ِ هي تَاًذ اص ػكغ الؼول ّبي ثيدب ٍ هـبخشُ ثباسائ،ثيوبساى
 ًحَُ اًالع سػبًي هٌبػت.دٌّذگبى خذهت ًيض پيـگيشي ًوبيذ
 ًيبص ثِ اًدبم هٌبلؼبت،خْت داؿتي تبثيش هثجت ثش سٍي ثيوبساى
 تب ثْتشيي ٍ هَثش تشيي ًَع آهَصؽ،هذاخلِ اي آهَصؿي داسد
ٍُاًالع سػبًي ثب دس ًظش گشفتي خلَكيبت ثيوبساى هَسداػتفبد
 هذيشيت ٍ كٌتشل ّش چِ ثيـتش ثيوبساى آػيت پزيش اص.لشاس گيشد
 كَدكبى ٍ هشالجتْبي ٍيظُ هي تَاًذ تب حذي،خولِ ثيوبساى سٍاًي
هؼف هَخَد دس دفبع اصحمَق ايي گشٍُ اص ثيوبساى سا هشتفغ
 پبييي ثَدى ًوشات حمَق ثيوبساى دس صهيٌِ ثْذاؿت هَاد.ًوبيذ
ِ هوي اّويت ثؼيبس ثبال ثب داؿتي يک ثشًبهِ هٌبػت تغزي،غزايي
.اي تخللي ثيوبساى ثِ ساحتي لبثل پيـگيشي اػت

ػبهل تؼييي كٌٌذُ ثبؿذ ٍ دستؼذادي اص هٌبلؼبت اًدبم يبفتِ ًيض اص
 آهَصؿْبي هذاخلِ اي ّيچ تبثيشي دس آگبّيMills ِخولِ هٌبلؼ
.)12( اص حمَق ثيوبساى ثب اختالالت سٍاًي ًذاؿت
 ثيي،دس ثشسػي ّوجؼتگي ثيي هؼيبسّبي هٌـَسحمَلي ثيوبساى
 غزا ٍ هشالجتْبي، هحيي،اكثشيت هؼيبسّبي هختلف ثْذاؿت سٍاًي
ثْذاؿت ٍدسهبى ّوجؼتگي هؼٌي داسي ٍخَد داؿت كِ ًـبى
 اص هحذٍديتْبي ًشح.دٌّذُ ساثٌِ خٌي لَي ثيي آًْب هي ثبؿذ
حبهش هحذٍد ثَدى ٍ اختلبكي ثَدى ػَاالت حمَق ثيوبساى ثب
 گبًِ هٌـَس حمَق ثيوبساى دس ثيوبسػتبى5 دس ًظش گشفتي اكَل
ِ دس ايي هٌبلؼِ ثيوبساى ث،ثَد كِ الجتِ دس تَخيِ آى هي تَاى گفت
 لزا تب حذ اهكبى اص ػَاالتي اػتفبدُ ؿذ،ػٌَاى گشٍُ ّذف ثَدًذ
 ثِ ًَس،كِ ػالٍُ ثش ّوبٌّگي ثب اكَل هٌـَس حمَق ثيوبساى
هؼتمين ثب احؼبع ًيبص ثيوبساى دس استجبى ثَدُ ٍ ثيوبساى ثِ تٌْبيي
ِ اص هحذٍديتْبي ديگشايي هٌبلؼ.اص ػْذُ پبػخ ثِ آى ثش هي آهذًذ
 ػبل تَػي ّوشاّبى10ايي ثَد كِ ثيوبساى ثذحبل ٍ كَدكبى صيش
ِ ػذم اهكبى اسائِ ًتبيح هشاكض هختلف ث.آًْب هلبحجِ هي ؿذًذ
ِػلت سػبيت اكَل اخاللي ثيوبساى اص هحذٍديت ديگشايي هٌبلؼ
ثَد كِ الجتِ دس ايي خلَف ثيوبسػتبى ساصي ثِ ػلت داؿتي
 اص ًمبى لَت.حذاكثش ًوشات دس سػبيت حمَق ثيوبساى هؼتثٌي ثَد
ٍ هٌبلؼِ هي تَاى ثِ داؿتي استجبى هؼتمين ثب اًتظبسات ثيوبساى
 تحليل ٍهؼيت حمَق، ػالٍُ ثش ايي.ثشسػي ًظشات آًْبداًؼت
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