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هزتی ،فَق لیغاًظ هاهایی ،گزٍُ هاهایی داًؾکذُ پزعتاری ٍ هاهایی ،داًؾگاُ علَم پشؽکی ساّذاى
هزتی ،دعتیار تخققی تْذاؽت تارٍری ،گزٍُ هاهایی ٍ تْذاؽت تارٍری داًؾکذُ پزعتاری ٍ هاهایی ،داًؾگگاُ علگَم پشؽگکی
ؽْیذ تْؾتی
هزتی ،فَق لیغاًظ هاهایی ،گزٍُ هاهایی ٍ تْذاؽت تارٍری داًؾکذُ پزعتاری ٍ هاهایی ،داًؾگاُ علَم پشؽکی ؽْیذ تْؾتی
داًؾیار ،دکتزای آهار حیاتی ،گزٍُ آهار سیغتی داًؾکذُ پیزاپشؽکی ،داًؾگاُ علَم پشؽکی ؽْیذ تْؾتی
داًؾیار ،هتخقـ سًاى ٍ سایواى ٍ فَق تخقـ پزیٌاتَلَصی ،گزٍُ سًاى تیوارعتاى ؽگْذا ترگزیؼ ،داًؾگگاُ علگَم پشؽگکی
ؽْیذ تْؾتی
هزتی ،فَق لیغاًظ فٌایع غذایی ،اًغتیتَ تغذیِ داًؾگاُ علَم پشؽکی ؽْیذ تْؾتی
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چکيذُ
سابقِ ٍ ّذف :ؽایعتزیي دلیل تزای لطع هقزف دپَ -پزٍٍرا اختالالت هزتثط تا لاعذگی هیتاؽذ .عگیکلَفن ،اس دارٍّگای مگذتارداری
َّرهًَی تشریمی ٍ تزکیثی اعت ٍ تا ّذف کاّؼ تی ًظویّای لاعذگی اس جولِ لکِتیٌی ٍ آهٌَرُ تِ تاسار آهذ .اها ایي کِ ایي دارٍ تگا
چِ اًذاسُ هیتَاًذ در کاّؼ ایي اختالالت هؤثز تاؽذ هؾخـ ًیغت .ایي هطالعِ تگا ّگذف همایغگِ اثگز عگیکلَفن ٍ دپگَ -پگزٍٍرا تگز
الگَّای خًَزیشی لاعذگی در هزاکش تْذاؽتی ساّذاى عال 1389اًرام گزفت.
هَاد ٍ رٍشْا :در ایي کارآسهایی تالیٌی 64 ،سى ؽاهل ً 30فز در گزٍُ عیکلَفن ٍ ً 34فز در گزٍُ دپَ -پزٍٍرا تگا دٍرُّگای خگًَزیشی
لاعذگی هٌظن هَرد تزرعی لزار گزفتٌذ .افزاد هتمامی رٍػّای َّرهًَی تِ فَرت تذریری ٍارد هطالعِ ٍ تِ طَر تقادفی در دٍ گزٍُ
لزار دادُ ؽذًذً .خغتیي تشریك عیکلَفن (ترزتی) ٍ دپَ -پزٍٍرا (ؽاّذ) در  5رٍس اٍل لاعذگی اًرام ؽذ .سًاى در طی عِ هاُ ٍمگعیت
خًَزیشی لاعذگی را در فزم ثثت رٍساًِ خًَزیشی لاعذگی ثثت هیکزدًذ .ترشیِ ٍ تحلیل دادُّا تا اعتفادُ اس آسهَىّای کای دٍ ،تگی
ٍ هيٍ -یتٌی در عطح هعٌیدار  95درفذ اًرام ؽذ.
يافتِّا :افزاد در دٍ گزٍُ هؾاتِ تَدًذ .در پایاى  3هاُ  76/7درفذ افزاد در گزٍُ عیکلَفن ٍ  55/9درفذ افزاد در گگزٍُ دپگَ -پگزٍٍرا
دٍرُّای لاعذگی طثیعی داؽتٌذ ( .)P=0/08ؽایعتزیي الگَی غیزطثیعی ایراد ؽذُ تَعط ّز دٍ رٍػ الگَی خًَزیشی ًگاهٌظن تگَد.
تعذاد رٍسّای خًَزیشی ٍ لکِتیٌی در گزٍُ عیکلَفن  ٍ 21 ± 5/2در گزٍُ دپَ -پزٍٍرا  22 ± 9/1تَد (.)P =0/9
دپَپزٍٍرا تا ّذف کاّؼ خًَزیشی ًاهٌظن ًویتاؽذ .لذا اًرام هطالعِ در هذت طَالًیتز ٍ تا تعذاد ًوًَِ تیؾتز تَفیِ هیگزدد.
ٍاصگاى کليذی :عیکلَفن ،دپَ -پزٍٍرا ،الگَّای خًَزیشی لاعذگی.
لطفاً تِ ایي همالِ تِ فَرت سیز اعتٌاد ًواییذ:
Pahlavani Sheikhi Z, Kariman N, Sheikhan Z, Alavi Majd H, Afrakhteh, M, Velaie N. The Comparison Effect of
Cyclofem and Depo – Provera on Menstrual Bleeding Patterns in Women of Referred to Health Centers Depends
on the Zahedan University of Medical Sciences in 2009-2010. Pejouhandeh 2012;16(6):256-61.

هقذهِ

2

الگَّای غیز طثیعی لاعذگی ؽگایعتگزیي علگت لطگع هقگزف
رٍػ پیؾگیزی اس تارداری تا دپَهذرٍکغی پزٍصعتزٍى اعتات
*ًَيسٌذُ هسؤٍل هکاتبات :تْزاى ،خیاتگاى ٍلیعقگز ،تمگاطع ًیگایؼ داًؾگکذُ
پزعتاری ٍ هاهایی؛ پست الکتزًٍكn_kariman@yahoo.com :

تشریمی (دپَ– پزٍٍرا) اعت ( .)2 ٍ 1هطالعگات ًؾگاى دادُاًگذ
کِ هیشاى تگذاٍم هقگزف دپگَپزٍٍرا در یکغگال اس  21تگا 46
درفذ هتغیز اعت .الگَّای غیزطثیعی لاعذگی هتفاٍت تگَدُ
ٍ طیفی اس خًَزیشی ّای عٌگیي تا فمذاى ّز گًَِ خًَزیشی
را ؽاهل هیؽَد ( .)3تمزیثاً  70درفذ سًاى ایي خًَزیشیّای
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ًتيجِگيزی :تِ ًظز هیرعذ هیشاى تزٍس خًَزیشی غیز طثیعی در ّز دٍ رٍػ یکغاى تَدُ ٍ عگیکلَفن رٍػ جگایگشیي هٌاعگثی تگزای

ؽوارُ  ،6پیدرپی  ،84تْوي ٍ اعفٌذ 1390

هَاد ٍ رٍشْا
ایي هطالعِ کار آسهایی تالیٌی پظ اس کغگة هرَسّگای السم اس
کویتِ اخالق داًؾگاُ علَم پشؽکی ؽْیذ تْؾتی اًرام گزفت.
اتتذا سًگاى هتمامگی دریافگت رٍػّگای مگذتارداری تشریمگی
هزاجعِ کٌٌذُ تگِ هحگیط پگضٍّؼ کگِ  18-49عگالِ تگَدُ ٍ
عیکلّای لاعذگی هٌظن (طَل هگذت عگیکل  25- 35رٍس ٍ
دٍرُّای خًَزیشی  3-8رٍسُ) در طی  3هگاُ لثگل داؽگتِ ٍ اس
مذتارداریّای َّرهًَی در طی  3هاُ لثل اس ٍرٍد تِ هطالعگِ

اعتفادُ ًکزدُ ٍ کٌتزاًذیکاعیَى هقزف رٍػّای پیؾگیزی
اس تارداریّای َّرهًَی را ًذاؽتٌذ ،تِ فگَرت تگذریری ٍارد
هطالعِ ؽذًذ .تا در ًظز گزفتي عگطح اطویٌگاى  95درفگذ ٍ
خطای هطلك  0/1در فَرتی کِ هیگشاى اخگتالالت خگًَزیشی
لاعگگذگی در هقگگزفکٌٌگگذگاى دپگگَ -پگگزٍٍرا  70درفگگذ ٍ در
هقگگزف کٌٌگگذگاى عگگیکلَفن  35درفگگذ تاؽگگذ (،)11 ٍ 9 ،7
تعذاد ًوًَِ السم در ّز گزٍُ ً 34فز تعییي گزدیذ .تا اًتغاب
تقادفی ًوًَِّا در دٍ گزٍُ عگیکلَفن (ترزتگی) ٍ دپگَپزٍٍرا
(ؽاّذ) هؾخـ ؽگذ .اطالعگات کاهگل در هگَرد پگضٍّؼ در
اختیار افزاد لزار دادُ ؽذ ٍ تگِ آًگاى اطویٌگاى دادُ ؽگذ کگِ
اطالعات آًاى هحزهاًِ خَاّذ هاًذ ٍ در فَرت لثگَل ؽگزایط
هطالعِ اس افزاد رمایت کتثی گزفتِ هی ؽذ .در اٍلیي ٍیشیگت
لثل اس اٍلیي تشریگك تعگذ اس گگزفتي ؽگزل حگال ٍ تاریخ گِ
تیواریّا ،هعایٌات لگي ٍ پغگتاى ٍ ٍاریگظ ٍ هعایٌگِ للگة ٍ
ریِ ٍ تیزٍئیذ اًرام هیؽذّ .و ٌیي ٍسى ٍ فؾار خَى اًذاسُ-
گیزی ٍ ثثت هیؽذً .خغتیي تشریك عیکلَفن ٍ دپَ -پگزٍٍرا
تزای اطویٌاى اس تگاردار ًثگَدى افگزاد ،در  5رٍس اٍل لاعگذگی
اًرام ؽذ .عپظ فزم ثثت رٍساًِ خگًَزیشی لاعگذگی کگِ تگز
اعاط تَفیِّای عاسهاى تْذاؽت جْاًی تٌظگین ؽگذُ تگَد
( ،)12جْت ثثت ٍلایع لاعذگی در  90رٍس تعذ اس تشریك دارٍ،
در اختیار ًوًَِّا لزار دادُ ؽذ ٍ ًحَُ ثثگت ٍلگایع ٍ افتگزاق
رٍسّای خًَزیشی ٍ لکِتیٌی تزای افزاد تِ طگَر کاهگل ؽگزل
دادُ ؽذ .تزای تعییي اعتثار فزم ثثت رٍساًِ خًَزیشی لاعذگی
ٍ دٍ رٍػ پیؾگگگگیزی اس رٍػ اعتثگگگار هحتگگگَا ( Content
 )validityاعتفادُ گزدیذّ .و ٌیي تزای تعیگیي پایگایی فگزم
ثثت رٍساًِ خًَزیشی لاعگذگی اس تَافگك تگیي هؾگاّذُ گگزاى
( )Inter rater consistencyاعگتفادُ ؽگذ .در اًتْگای جلغگِ
اٍل ،تاریخ هاللات تعذی پؾت کگارتی کگِ ًگَا دارٍ ٍ تگاریخ
اٍلیي تشریك رٍی آى درج ؽذُ تَدًَ ،ؽتِ هی ؽذ ٍ اس افگزاد
خَاعتِ هیؽذ جْت تشریك تعگذی در تگاریخ همگزر هزاجعگِ
کٌٌذ .در ٍیشیتّای پیگیزی فزم تکویگل ؽگذٓ ثثگت رٍساًگِ
خًَزیشی لاعذگی تزرعی هیؽگذ ٍ ٍسى ٍ فؾگار خگَى افگزاد
اًذاسُگیزی ٍ ثثت هیؽذ .در پایاى  3هاُ الگَّا تِ ؽگزل سیگز
اعتخزاج ؽذًذ:
 الگَی آهٌَرُ :در فَرت فمذاى ّز گًَِ خگًَزیشی یگا لکگِ
تیٌی
 الگَی خًَزیشی طَالًی :در فَرت ٍجگَد حگذالل یگز
اپیشٍد خًَزیشی یا لکِ تیٌی در طَل دٍرُ کگِ  10رٍس یگا
تیؾتز طَل کؾیذُ تاؽذ.
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غیزطثیعی را درعال اٍل اعتفادُ ترزتِ هیکٌٌذ کِ ایي هیشاى
تعذ اس عال اٍل تِ  10درفذ تملیل هییاتذ (.)4
تیًظویّای لاعذگی حافل اس دپَپزٍٍرا تِ کوثگَد اعگتزٍصى
ًغثت دادُ هیؽَد ( ،)5در ًتیرِ یکگی اس رٍػّگای کگاّؼ
خگًَزیشی غیزطثیعگی امگافِ کگزدى یگز جگشت اعگتزٍصًی در
فزآٍردُّای تشریمی جْت ًظن تخؾیذى تِ لاعذگی ٍ کگاّؼ
اثزات جاًثی ایي رٍػ پیؾگیزی اس تارداری اعت ( .)6در حال
حامز جْت رفع ایي عارمگِ هقگزف َّرهگَىّگای خگَراکی،
هقزف َّرهَىّای تزکیثی تشریمی ٍ یا لطع هقزف دپَپزٍٍرا
تَفیِ هیگزدد .عیکلَ -پزٍٍرا یا عگیکلَفن یکگی اس دارٍّگای
مذتارداری َّرهًَی تشریمی ٍ تزکیثی هیتاؽذ کگِ در عگال-
ّای اخیز در دعتزط لزار گزفتِ اعت ٍ اعگتفادُ اس آى رٍ تگِ
افشایؼ اعت ( .)7ایي فزآٍردُ عالٍُ تز هذرٍکغی پزٍصعگتزٍى
اعگگتات حگگاٍی ًگگَعی اعگگتزٍصى طثیعگگی تگگا ًگگام اعگگتزادیَل
عیپیًَات هیتاؽذ کِ تِ فَرت هاّاًگِ تشریگك هگیؽگَد (.)8
تعنی هطالعات ًؾاى هیدّذ عیکلَفن در همایغِ تا دپگَپزٍرا
هَجة کاّؼ خًَزیشیّای غیزطثیعی لاعذگی ؽگذُ ()9 ٍ7
ٍ تالعکظ در تعنی هطالعات خًَزیشی غیزطثیعی را تِ عٌگَاى
یکی اس عَارك هْن هقزف عگیکلَفن ٍ اس علگل لطگع هقگزف
دارٍی هعزفی ًوَدًذ ( .)10طیف ٍعگیع تغییگز در خگًَزیشی
لاعذگی تخقَؿ در سًاًی کِ لثل اس هقزف مگذتارداریّگای
تشریمی الگَی خًَزیشی لاعگذگی هٌظوگی داؽگتِاًگذ ،هوکگي
اعت تاعث عذم پذیزػ اس عَی آىّگا ؽگذُ ٍ تگِ لطگع رٍػ
هٌرز ؽَد ( .)11تا تَجِ تِ الثال عوَهی تِ اعتفادُ اس رٍػ-
ّای تشریمی پیؾگیزی اس تارداری تِ ٍیگضُ در هٌگاطك هحگزٍم
کؾَر ،لطع اعتفادُ اس رٍػ تِ علت خًَزیشی ًاهٌظن ٍ ایرگاد
هؾکل در اًرام فزائل دیٌگی ،تٌالنگات هَجگَد در راتطگِ تگا
اعتفادُ اس عیکلَفن تزای کاّؼ الگَّای غیزطثیعی خًَزیشی
لاعذگی ٍ عذم ٍجَد هطالعِای در ایي سهیٌگِ در کؾگَر ،ایگي
هطالعِ تا ّذف همایغِ اثز عیکلَفن ٍ دپگَپزٍٍرا تگز الگَّگای
خًَزیشی لاعذگی در سًاى هزاجعِ کٌٌذُ تگِ هزاکگش تْذاؽگتی
ٍاتغتِ تِ داًؾگاُ علَم پشؽکی ساّذاى عال 1389اًرام ؽذ.

سّزا پْلَاًی ؽیخی ٍ ّوکاراى257 /

همایغِ اثز عیکلَفن ٍ دپَ -پزٍٍرا تز الگَّای خًَزیشی لاعذگی

 /258دٍهاٌّاهِ پضٌٍّذُ

گزٍُ دپَ -پزٍٍرا  25/8 ± 4/4تَد ( .)P=0/3هیشاى تحقیالت
 70درفذ در دٍ گزٍُ عیکلَفن ٍ دپَ -پگزٍٍرا اتتگذایی تگَد ٍ
 97درفذ در ّز دٍ گگزٍُ خاًگِ دار تَدًگذ ( .)P ;0/2تعگذاد
تارداری لثلی در افزاد دٍ گگزٍُ عگیکلَفن ٍ دپگَ -پگزٍٍرا تگِ
تزتیگگة  2/6 ± 1/4 ٍ 2/7 ± 1/1تگگَد .ؽگگاخـ تگگَدُ تگگذًی
( )Body Mass Indexدر گگزٍُ عگیکلَفن  ٍ 22/1 ± 4/3در
گزٍُ دپَ -پزٍٍرا  22/0 ± 3/1تَد ،آسهَىّای هيٍ -یتٌگی ٍ
تی هغتمل اختالف آهگاری هعٌگیداری را در دٍ گگزٍُ ًؾگاى
ًذادًگگذ ( .)P;0/1طگگَل عگگیکل لاعگگذگی ٍ تعگگذاد رٍسّگگای
خًَزیشی لثل اس ٍرٍد تِ هطالعگِ در گگزٍُ عگیکلَفن ٍ 29/6
 5/8رٍس ٍ در گزٍُ دپَ -پزٍٍرا  6/0 ٍ 29/5رٍس تگَد ٍ ؽگذت
خًَزیشی در ّز دٍ گزٍُ ( 83درفذ) هتَعگط گگشارػ ؽگذُ
تَد کِ در توام هَارد آسهَى هيٍ -یتٌگی ٍ کگای دٍ اخگتالف
آهاری هعٌی داری را در دٍ گزٍُ ًؾاى ًذاد ( .)P;0/2تِ ایگي
تزتیگگة دٍ گگگزٍُ هؾگگاتِ تَدًگگذ .جگگذٍل ؽگگوارُ  1تغییگگزات
الگَّای خًَزیشی را ًؾگاى هگیدّگذ .در پایگاى  3هگاُ 76/7
درفذ افزاد در گزٍُ عیکلَفن ٍ  55/9درفذ افگزاد در گگزٍُ
دپَ -پزٍٍرا دٍرُ ّای لاعذگی طثیعی داؽگتٌذ ،آسهگَى کگای
دٍ تفگگاٍت آهگگاری هعٌگگاداری را تگگیي دٍ گگگزٍُ ًؾگگاى ًگگذاد
( .))P;0/08تا ٍجَد ایي کِ الگَی خًَزیشی غیز لاتگل لثگَل
در گزٍُ دپَ -پزٍٍرا  15درفذ یعٌی تیؼ اس  2تزاتگزایي الگگَ
در گزٍُ عیکلَفن ( 7درفذ) گشارػ ؽذ ٍلی ایگي تفگاٍت تگِ
لحاظ آهاری هعٌادار ًثَدّ .ی هگَردی تگارداری در دٍ گگزٍُ
گشارػ ًؾذ .هیاًگیي تعذاد رٍسّای خًَزیشی ٍ لکِ تیٌگی در
گزٍُ عیکلَفن  ٍ 21 ± 5/2در گزٍُ دپگَ -پگزٍٍرا 22 ± 9/1
تَد کِ ایي تفاٍت تا آسهَى هي ٍیتٌی تِ لحاظ آهاری هعٌادار
ًثَد (.)P;0/9

 الگَی خًَزیشی ّویؾگی :در فَرت ٍجگَد تیؾگتز اس 4
اپیشٍد خًَزیشی یا لکِ تیٌی در طَل دٍرُ
 الگَی خًَزیشی ًا هعوَل :در فَرت ٍجَد  1یا  2اپیشٍد
خًَزیشی یا لکِ تیٌی در طَل دٍرُ
 الگَی خًَزیشی ًا هٌظن :در فَرت ٍجَد  3تا  5اپیگشٍد
خًَزیشی یا لکِ تیٌی در طَل دٍرُ کِ فافلِ تیي آًْگا 14
رٍس یا تیؾتز تاؽذ.
 الگَی خًَزیشی لاتل لثَل :در فَرت عگذم ٍجگَد ّگی
یز اس هَارد هذکَر در طَل دٍرُ ()7
خًَزیشی ًیش تِ فَرت ّز تزؽح ٍاصیٌال خگًَی کگِ ًیاسهٌگذ
اعتفادُ اس هحافع (ًَار تْذاؽتی یا تاهپَى) تاؽگذ ٍ لکگِتیٌگی
ّز تزؽح خًَی کِ ًیاسهٌذ اعگتفادُ اس هحگافع کگافی ًثاؽگذ
تعزیف هیؽذ .ترشیِ ٍ تحلیل آهاری تا اعگتفادُ اس ًگزم افگشار
ً SPSSغخِ  18اًرام گزفت .اس آسهَى کگای دٍ تگزای ًؾگاى
دادى تغییزات ایرگاد ؽگذُ در عگیکل لاعگذگی اعگتفادُ ؽگذ.
آسهَى تی تا ًوًَِّای هغتمل ٍ آسهَى غیزپاراهتزیز هگي –
ٍیتٌی تزای هتغیزّای عذدی ٍ رتثگِای در دٍ گگزٍُ اعگتفادُ
ؽذًذ.

يافتِّا
اس هروَا  68سى کِ در هزحلِ اٍل ٍارد هطالعگِ ؽگذًذ 4 ،سى
در گگگزٍُ عگگیکلَفن در طگگَل دٍرُ پیگیگگزی اس هطالعگگِ خگگارج
ؽذًذ؛ یز ًفز تِ دلیل اتتال تِ تیوگاری تگة خگًَزیشیدٌّگذُ
کٌگَ (ً 2 ،)Congo hemorrhagic feverفز تگِ دلیگل هؾگکل
تَدى تشریك هاّیاًِ ٍ ً 1فز تِ دلیگل هْگاجزت .در ًْایگت 30
ًفز در گزٍُ عیکلَفن ٍ ً 34فز در گزٍُ دپَپزٍٍرا هَرد تزرعی
لزار گزفتٌذ .عي افگزاد در گگزٍُ عگیکلَفن  ٍ 27/1 ± 5/6در

جذٍل  :2تَسيع افزاد هَرد بزرسي بز حسب الگَی قاعذگي بِ تفکيك گزٍُ هَرد هطالعِ
خًَزيشی طَالًي
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خًَزيشی ًاهٌظن
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جذيل ؽمارٌ  2تهٍ قماسغهٍ ااهزاا جهاوثي عُ،هًت ،اعه فزا ،
عزدرد ،عزگیجٍ ،دردوان ؽذن پغ انَها ي ازهشاسؼ يسند دي
ريػ پیؾگیزی اس تارداری عیىلًزم ي دپًپزييرا در او ُای قهاٌ
ايل پزداخ ٍ اعت 26/7 .درصذ در گزيٌ عیىلًزم تهزيس ُ،هًت

را گشارػ وزدٌاوذ ،در حهایي وهٍ در گهزيٌ دپهً -پهزييرا 2/9
درصذ اس ُ،هًت ؽهاوي تًدوهذَ .هیا وهذاو اس ياحهذَای قهًرد
پضيَؼ در دي گزيٌ در طي قاٌ َای ديو ي عًو تهزيس ُ،هًت را
گشارػ وىزدوذ.

جدول  :2توزیع زنان مورد مطالعه بر حسب عوارض دارویی و به تفکیک نوع دارو
عوارض
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قطایعٍ حاضز وؾان داد گزچٍ ایگًَای غیز طثیعي لاعذگي
عآقىًرٌ ،خًوزسشی َمیؾگي ،خًوزسشی واقعمًل ،خًوزسشی
طًالوي ي خًوزسشی واقىظمد در گزيٌ عیىلًزم وم ز اس گزيٌ
دپًپزييرا تًد يیي اسه ،فايا تٍ یحاظ آقاری قعىادار وثًد.
قیشان خًوزسشی لاتل لثًل در گزيٌ عیىلًزم در قطایعٍ حاضز
قؾاتٍ ساز ٍ َای جاوًتًعي ي َمىاران ع2006د قيتاؽذ وٍ
درآن وًعي ضذتارداری ،شرسمي ،زویثي قاَیاوٍ قًرد تزرعي
لزار گزز ٍ تًد ع7دَ .مچىیه ،یزاط ي َمىاران ع2001د در
پاسان  3قاٌ ايل پظ اس قصزف عیىلًزم و یجٍ قؾاتُي گشارػ
وزدوذ ع14د .قیشان تاالی خًوزسشی لاتل لثًل در قصزف
عیىلًزم تیاوگز اسه يالعیت اعت وٍ ززآيردٌَای ،شرسمي
،زویثي قاَیاوٍ در قماسغٍ تا ززآيردٌَای صززاً پزيصع یىي
قاوىذ دپً -پزييرا ،ماسل تیؾ زی تزای اسجاد ديرٌَای لاتل
پیؾگًسي ي قىظم خًوزسشی لاعذگي داروذ ي اسه ااز قمىه
اعت تٍ دییل اضازٍ وزدن اع زيصن در اسه ززآيردٌَا تاؽذ.
در قطایعٍ حاضز ،ؽاسع،زسه ایگًی غیزطثیعي اسجاد ؽذٌ
ً،عط َز دي ريػ ایگًی خًوزسشی واقىظم تًد .اگز چٍ اسه
ساز ٍ وشدسه تٍ ساز ٍ َای واو ًدع یىا ع8د ي ،یزاط ع14د
اعت ،اقا ساز ٍ قطایعٍ جاوًتًعي قیشان تغیار پاسیىي اس
خًوزسشی واقىظم را در پاسان ديرٌ ايل پیگیزی گشارػ ومًد

ع7د .ؽاسذ علت ،فايا و اسج پضيَؼ حاضز تا پضيَؼ
جاوًتًعي ،فايا عىي اززاد قًرد ي وحًٌ وى زل ي اثت
خًوزسشی لاعذگي در دي پضيَؼ تاؽذ .عه سىي اس علل قُم
در اسجاد ایگًَای غیزطثیعي خًوزسشی لاعذگي اعت.
در اسه قطایعٍ ایگًی خًوزسشی َمیؾگي در گزيٌ دپًپزييرا
تیؾ ز اس عیىلًزم تًد ي َیچیه اس ومًوٍَا در گزيٌ عیىلًزم
خًوزسشی َمیؾگي وذاؽ ىذ .اسه ساز ٍ ویش تا و اسج قطایعٍ
جاوًتًعي ي َمىاران ع2006د ي واو ًدع یىا ي َمىاران
ع2004د ق فايا اعت .ؽاسذ علت ،فايا و اسج عاليٌ تز قًارد
زًق ایذوز عذو وى زل ق غیزَای قذاخلٍ گز در اسجاد ایگًَای
غیزطثیعي در قطایعاا قذوًر قي تاؽذ .تزای قثال ؽاخص
ً،دٌ تذوي در قطایعاا قذوًر تغیار تاالعت ي پضيَؾگزان تز
اسه تايروذ وٍ اززاد تا ؽاخص ً،دٌ تذوي تاال،ز اخ الالا
خًوزسشی لاعذگي تیؾ زی را ،جزتٍ قي وىىذ ع 8ي 15د.
در گزيٌ عیىلًزم َیچیه اس ومًوٍ َا آقىًرٌ وذاؽ ىذ ي
قیشان تزيس اسه ایگً در گزيٌ دپًپزييرا تغیار پاسیه تًد وٍ تا
و اسج قطایعاا چىذ قلی ي عMultinationalد وٍ ً،عط
عاسقان تُذاؽت جُاوي اوجاو ؽذَ ،م خًاوي دارد ع16د.
راقیه جً عRaminjoد ي َمىاران ع2005د قیشان تزيس آقىًرٌ
را در گزيٌ عیىلًزم ي دپً -پزييرا تاال گشارػ ومًدوذ ع17د.
ؽاسذ علت ،فايا و اسج پضيَؼ حاضز تا و اسج پضيَؼ راقیه
جً عذو وى زل عًاقل قذاخلٍ گزی قاوىذ ريػ لثلي
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پیؾگیزی اس تارداری اعت وٍ قيً،اوىذ تز ایگًَای خًوزسشی
لاعذگي ،أایزگذار تاؽذ ،تٍ عىًان قثال قصزف ضذتارداریَای
خًراوي در طي  3قاٌ لثل اس ايییه ،شرسك قمىه اعت تاعث
تي وظمي َای لاعذگي ؽًد .اگز چٍ تٍ دییل يجًد اع زيصن
عاع زادسًل عیپیًوااد در ،زویة عیىلًزم عذو اسجاد ایگًی
آقىًرٌ لاتل پیؼتیىي تًد ،اقا اسه اح مال يجًد دارد وٍ تا
گذؽت سقان ي اع فادٌ طًالوي اززاد اس اسه ريػ ،پضيَؾگز
ویش تٍ و اسجي قؾاتٍ و اسج جاوًتًعي تزعذ.
قطایعٍ حاضز وؾان داد اوثز اازاا جاوثي قًرد تزرعي در قاٌ
ايل تزيس ومًدٌ ي تیه دي ريػ ،ىُا تیه ازشاسؼ يسن ي تزيس
ًُ،ت ،فايا يجًد داؽت .قیشان تزيس عزدرد در قطایعٍ حاضز
اس قطایعٍ گاسیي ي َمىاران ع2007د تاال،ز تًد ع6د ؽاسذ علت
،فايا اسه اعت وٍ در قطایعٍ گاسیي او ُای ديرٌ قذاخلٍ چىذ
قاٍَ اس اززاد در قًرد عز درد عًال قي ؽذ ي تٍ حازظٍ آوان
در سادآقذ عارضٍ او فا قي ؽذ در صًر،ي وٍ در قطایعٍ
حاضز عًارض تٍ صًرا ريساوٍ اثت قي ؽذ وٍ اس دلت تاالسي
تزخًردار اعت.
در وُاست قطایعٍ حاضز وؾان داد ایگًی لاتل لثًل لاعذگي در
دي ريػ عیىلًزم ي دپًپزييرا سىغان اعت .تزخي اس
پضيَؾگزان تز اسه تايروذ وٍ اضازٍ وزدن  5قیليگزو
اع زادسًل عیپیًواا تٍ دپً قذريوغي پزيصع زين اع اا در
عیىلًزم وميً،اوذ اس ،غییز در عاخ مان ريَای آوذيق ز وٍ
تٍ دوثال قصزف دپً -پزييرا اسجاد قيؽًد ،پیؾگیزی وىذ
ع18د.

قماسغٍ ااز عیىلًزم ي دپً -پزييرا تز ایگًَای خًوزسشی لاعذگي

اس وماط لًا قطایعٍ حاضز قي ً،ان تٍ وى زل ي تزرعي
ق غیزَای قذاخلٍ گز ،او غاب ،صادزي اززاد در دي گزيٌ ،اوجاو
قذاخلٍ، ،عییه ي تزرعي ایگًَای خًوزسشی ي ق غیزَای قًرد
تزرعي لثل اس اوجاو قذاخلٍ ي در طًل قذاخلٍ ً،عط سه
وارؽىاط ارؽذ قاقاسي ي ،عییه رياسي ي پاساسي اتشار اؽارٌ
ومًد .وً،اٌ تًدن طًل قذا تزرعي ي عذو اقىان تزرعي
يضعیت ريحي اززاد وٍ اس عًاقل ،أایزگذار تز خًوزسشی
لاعذگي قيتاؽذ اس قحذيدست َای پضيَؼ حاضز قيتاؽذ .یذا
پیؾىُاد قيؽًد قطایعٍ تا ،عذاد ومًوٍ تیؾ ز ي قذا سقان
پیگیزی طًالوي،ز تٍ َمزاٌ تزرعي يضعیت ريحي رياوي ي
،غذسٍ ای اززاد اوجاو پذسزد.

تشکر و قدردانی
اس ولیۀ خاومَای ؽزوت وىىذٌ در پضيَؼ وٍ تذين َمىاری
آوُا اوجاو اسه پضيَؼ قیغز وميگزدسذ صمیماوٍ عپاعگشارسم
ي عالق ي آوان را آرسيقىذسم .اس ولیٍ پشؽىان ي قاقاَای قزاوش
تُذاؽ ي – درقاوي تزاسوذٌ ،عیذایؾُذا عتد ي اقاو رضا عتد
ؽُز ساَذان تٍ خاطز َمىاری آوُا تا پضيَؾگزان ي اسجاد
ؽزاسط السو جُت جمع آيری ومًوٍ َا ،ؾىز قيوماسیم .اس
قعايوت پضيَؾي ،قذسزست ي اعا،یذ گزيٌ قاقاسي داوؾگاٌ علًو
پشؽىي ؽُیذ تُؾ ي تٍ خاطز ،ؾخیص ضزيرا اسه پضيَؼ
تٍ عىًان پاسان واقٍ وارؽىاعي ارؽذ قاقاسي لذرداوي قيؽًد.
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