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 چکيذه

َنبي تتؿشؿنبوي متقلن      َبي ثػيبزي اش غنى   زخىمًن( اغتبن کسمبن )ؾُسغتبن ثسدغيس  ؾسق دز جىًة

ثبشالت ي ثبشالت ثنٍ غنه اسًغنه ثنًدٌ ي ثنٍ      -دختس يجًد دازد کٍ ثيؿتس ؾبمل تودشيت - ثٍ کمسثىد ازيميٍ

ثنساي ثسزغني دقين  تنس          ياحند َنبي       . قنساز رسفتنٍ اوند   َبي پيسيکالغتيک  صًزت متىبية ثب غى 

غىگي مىطقٍ، محني  زغنًثگرازي ي ؾنساي  تؿنايل اينه غنى  َنب ينک غنتًن ؾنبمل ياحند ت سيجني             

ثسزغني َنب وؿنبن مني دَند کنٍ محني         . زغًثي، ياحد َبي رداشٌ اي ي مًاد تذزتيازي مطبلقنٍ رسديند  

ٍ قبزٌ اي ثًدٌ ثديه صًزت کٍ ياحند      ت سيجني   تؿايل ايه غى  َب يک محي  تثي کم عم  ي تؾشت

زغًثي دز کبوبل َبي زيدخبوٍ اي تؿايل ي وؿنبن دَىندٌ محني  تؾنشتٍ قنبزٌ اي اغنت ي اش توجبسيانٍ         –

محي  تثي مًجًد کم عم  ثًدٌ اغت فنًزان َنب اشونًن اوشجنبزي ثنًدٌ ي ثبعند ايجنبد        ثنسؼ َنبي          

از ثنًدن ث نؽ َنبي ثنبگيي رنداشٌ َنب ، عندب يجنًد ثنسؼ ي          تتؿشؿبوي ؾدٌ اغت ي ثب تًجٍ ثٍ حشنسٌ د 

َيبلًکالغتيک دز ايه رداشٌ َب ي قنساز رنسفته اينه رنداشٌ َنب ثنس زيي منًاد تذزتيازي ي ياحند َنبي          

 . زغًثي، ايه رداشٌ َب دز خؿاي فًزان کسدٌ اود –ت سيجي 

 

 مقذمه

 .Dimitrijevic, M.D)  (1973 ازيمينٍ دختنس   يکمسثىند ي لانبويا   يمىطقٍ مًزد مطبلقٍ دز جىًة ؾسق

(Jung et al 1975) ،يَنب غنى  . جىًة ؾسق مسکص ثسدغيس ياقن  ؾندٌ اغنت    يکيلًمتس 54دز اغتبن کسمبن 

َب زا تؿايل مي دَىد  کٍ ثيؿتس ؾنبمل توندشيت ثبشالنت ي ثبشالنت ثنٍ غنه        اش رداشٌ يا مىطقٍ تىبية چيه خًزدٌ

َبيي اش جىع تًف، ارلنًمسا، ثنسؼ ي تىنبيثي اش    بن پيسيکالغتيکمىظم دز مي ياسًغه  ثًدٌ ي ثٍ صًزت گيٍ ثىد

َنبي مىطقنٍ اش    غنى   ياش وظنس پتسيرسافن  .قنساز دازوند  زغًثي  –ي ياحد َبي ت سيجي  گيٍ َبي مبغٍ غى  تًفي

اغشه ياپنب  اش فبشَنبي فسعني دز اينه      َبي زيتيل، کبوي      پيسيکػه ي اليًيه تؿايل ؾدٌ اود ي  پالضيًکالش،

( (shelly, D,1993يک ، رلًمسيپًزفيسيتيک ي غسثبلي دزؾنت  تَبي پًزفيس ثبفت. َب ثٍ ؾمبز مي زيود غى 

َنب زا  پالضينًکالش تؿنايل مني دَند ي ثنيؽ اش        ثبؾىد ي فىًکسيػت غبلت ايه غى  َب مقمًل مي  دز ايه غى 



ٍ َننبي متىننبية  دز مىطقننٍ مننًزد مطبلقننٍ غننتًوي پيًغننتٍ اش گينن  .َننب زا ؾننبمل منني ؾننًد  َشتننبد دزصنند غننى  

زغنًثي يجنًد دازد ي دز اينه مطبلقنٍ غنقي مني ؾنًد محني           –رداشٌ،پيسيکالغتيک ي     ياحد َنبي ت سيجني   

 .زغًثگرازي ي ؾساي  تؿايل ياحد َبي م تلف غىگي دز مىطقٍ مًزد مطبلقٍ ثسزغي رسدد

 

 بحث

ٍ  َب َػتى َب ي پيسيکالغتيک اش رداشٌ يمىطقٍ مًزد مطبلقٍ ؾبمل تىبيث يَب غى  ثنب   يَنب  د کٍ ثٍ صنًزت گين

پبييه تسيه ث ؽ غتًن منًزد مطبلقنٍ زا ينک     .اود َم قساز رسفتٍ يجىًة ؾسق ثس زي -امتداد تقسيجي ؾمبل غسة

ثٍ صًزت تىبيثي اش گيٍ َنبي ؾنيلي    گيٍ اغت 8ؾبمل متس غبختٍ اغت ي 022ياحد زغًثي ت سيجي ثٍ ض بمت 

گيٍ َبي ؾنيلي َنم ثنٍ    . (0ؾال ) خبکػتسي زو  ديدٌ مي ؾًود ي غيلتػتًنقسمص زو  ي گيٍ َبي مبغٍ غى  

ثديه صًزت کنٍ  . صًزت مجصا ي َم ثٍ صًزت گيٍ َبي ؾيلي ثب ميبن         گيٍ َبي مبغٍ غى  ديدٌ مي ؾًود

ثنب  گيٍ َبي ؾيلي ثٍ صًزت زيصداوٍ َػتىد ي دز توُب تىبيثي اش تًالي َبي زيص ؾً ي دزؾت ؾً ديندٌ مني ؾنًد ي    

ؾنيل َنب عمًمنب      .ت ؾدن اوداشٌ داوٍ َب ياحد ؾيلي ثٍ صًزت تدزيجي ثٍ ياحد مبغٍ غىگي تجديل مي ؾنًد دزؾ

ي اغنت  گيٍ ثىدي خيلي ظسيف مي ثبؾىد ي زو  قسمص توُب وؿبن دَىدٌ قبزٌ اي ثًدن توُنب             متًزق ي دازاي

مبغنٍ غنى  َنب ي    . ديندٌ مني ؾنًود    وػجت ثٍ مبغٍ غى  َب فسغبيؽ پريستس ي ثٍ صًزت مًزفًلنًضي پػنت تنس   

غيلتػتًن َبي مًجًد دز ايه غسي زيصداوٍ ثًدٌ ي دز ثقضي قػمت َب تًالي َنبي زينص ؾنً ي دزؾنت ؾنًيي دز      

َمچىيه گيٍ َبي مبغٍ غىگي دازاي غطح شثس ي حبلت ص سٌ اي دازود ي دز اکثنس وقنب    . توُب قبثل مؿبَدٌ اغت

ي ثٍ صف ؾدن قطقبت ديدٌ مي ؾًد کٍ وؿبن دَىندٌ جسينبن پيندا کنسدن     دز ايه غى  َب تثبز گيٍ ثىدي متقبط  

َمچىيه ثٍ غيس اش غتًن مطبلقٍ ؾدٌ دز قػنمت ؾنمبلي مىطقنٍ گينٍ َنبي      . ي وُؿتٍ ؾدن تًغ  زيدخبوٍ مي ثبؾىد

جىنًة   -ي تًغ  يک رػل ثب امتداد ؾمبل غنسة  جىًة ؾسق ديدٌ مي ؾًود  –کىگلًمسا ثب امتداد ؾمبل غسة 

رىگلًمساَب دازاي زو  قسمص پسيدٌ تب قًٌُ اي زيؾه، پلي مياتينک  . وديلابويک َبي اسًغه جدا ؾدٌ اؾسق اش 

ي دازاي فػيل َبي زيص مي ثبؾىد جىع قطقبت دز توُب متىًن ي ؾبمل مبغٍ غى  ي تَنک مني ثبؾند کنٍ اونداشٌ      

يع، کلػنيت ي اکػنيدتَه قنساز    توُب اش چىد ميلي متس تب حداکثس يک متس متغيس اغت ي دز ينک شميىنٍ اي اش غنيل   

زو  قطقبت مًجًد دز رىگلًمساَب غيبٌ، کسب ي غجص زون  اغنت يدز اکثنس منًازد فساياوني ثنب قطقنبت ي        . دازود

ايه قطقبت دازاي رسدؾدري خًة ي جًزؾدري ضنقيف مني ثبؾنىد يثنٍ صنف      . مقداز مبتسياع کم مي ثبؾد

يٍ َبي وبشکي اش مبغٍ غنى  دزين توُنب ديندٌ مني     ي دز ثقضي قػمت َب گ ؾدري قطقبت دز توُب ديدٌ مي ؾًد

ييطري َبي مرکًز وؿبن مي دَد کٍ ايه ياحد احتمبگ  دز کبونبل َنبي زيدخبونٍ اي تؿنايل ؾندٌ ي وؿنبن       . ؾًد

ثقد اش ايه ياحد ثٍ ياحد َنبي رنداشٌ اي ي پيسيکالغنتياي مني زغنيم کنٍ ثنٍ        .دَىدٌ محي  تؾشتٍ قبزٌ اي اغت

ثبشالنت ي ثبشالنت مني     –ياحد َنبي رنداشٌ اي ؾنبمل توندشيت     .ي مىظم قساز رسفتٍ اود صًزت تىبيثي اش گيٍ َب

اينه ياحند َنب دازاي    . ثبؾىد کٍ زو  ًَاشدٌ توُنب اش قسمنص تنب خبکػنتسي متمبينل ثنٍ    قُنًٌ اي تغيينس مني کىند          



دَند کنٍ   ثسزغني َنبي دقين  مياسيغناًپي وؿنبن مني       . متس مي ثبؾنىد  02ض بمت متغييس اش چىد متس تب حداکثس 

رداشٌ َب ثيؿتس اش فىًکسيػت ي مياسيفىًکسيػت پالضيًکالش ي ثٍ مقداز خيلي کم اش فىًکسيػنت َنبي الينًيه ي    

پالضيًکالشَب عمًمب ثٍ ؾال غبة َدزال تب يًَدزال، فسب ت تنٍ اي ي کؿنيدٌ، َنم ثنٍ     .پيسيکػه تؿايل ؾدٌ اود

متنس   يميلن  6کنٍ اونداشٌ توُنب ثنٍ     ( قشنل ؾندٌ    تيغٍ َبي دزَنم )صًزت ثلًزَبي مىشسد ي َم ثٍ صًزت خًؾٍ اي 

 يَنب  پلني غنىتتيک، ثبفنت   )پيچيندٌ   يثىند  ، منب کنل  يوًغبو يَب حضًز داؾتٍ ي مىطقٍ ثىد ومًوٍ يزغد دز تمبم يم

 .دزؾت جملٍ عًازض مًجًد دز ايه ثلًزَب اغنت  يثبفت غسثبل (کبزلػجبد، پسياليه ي عدب تقبدل ثب شميىٍ يتقبدل

    ظس مقبيمت غ ت تس اش پيسيکالغنتيک َنب ثنًدٌ کنٍ اينه امنس ثبعند ؾندٌ توُنب ثنٍ صنًزت           گيٍ َبي رداشٌ اش و

خسدؾدري ي دزشٌ َبي اوقجبضي دز تمبمي ونًاحي  . ص سٌ اي وػجت ثٍ پيسيکالغتيک َب دز مىطقٍ مؿبَدٌ ؾًود

اش جملٍ کبوي َبي فسعي کٍ دز اينه جسينبن َنبي رنداشٌ اي ثنٍ چؿنم مني خنًزد،         . ايه رداشٌ َب ديدٌ مي ؾًد

رچٍ اي داخل دزش ي ؾنابف َنب   ز     ايه کبوي َب ثٍ صًزت زرٍ اي ي.اغت( مبگکيت ي تشيزيت)کسثىبت مع 

ايه غى  َب حبيي لاٍ َب ي زرچٍ َنبي اپينديتي مني ثبؾنىد کنٍ وؿنبن دَىندٌ فقبلينت ؾنديد          . تٍ وؿيه ؾدٌ اود

اغلت رداشٌ َبي مىطقٍ متساکم مي ثبؾىد ي فق  دز ثقضي زخىمنًن َنب ث نؽ َنبي     . رسمبثي دز ايه مىطقٍ اغت

ي دز ثيؿنتس   اشٌ َب اثسي اش ثسؼ يب َيبلًکالغتيک ديدٌ ومني ؾنًد  َمچىيه دز ايه رد. ثبگيي توُب حشسٌ داز اغت

 –قػمت َبي مىطقٍ ي َمچىيه دز غتًن مطبلقٍ ؾدٌ رنداشٌ َنب ثنس زيي ياحند َنبي پيسيکالغنتياي ي ت سيجني        

ياحند َنبي   . کٍ ايه ؾًاَد وؿبن مي دَد اينه رنداشٌ َنب خنبز  اش تة فنًزان کنسدٌ اوند        زغًثي قساز رسفتٍ اود

 52ض بمت متغييس اش چىند متنس تنب     زو  خبکػتسي تب خبکػتسي تيسٌ ي قًٌُ اي زيؾه، دازاي اي ثٍپيسيکالغتي

قطقبت شاييٍ داز تب ويمٍ شاييٍ داز، ثب اوداشٌ اي دز حديد يک ميلي متس تنب حنداکثس ينک متنس اش جنىع       متس دازاي

  ً ؼ خنًزدٌ تنب ويمنٍ جنًؼ     رداش، تًف قسمص زو ، تًفتيک غىد غتًن ي مبغٍ  غى  َػتىد، کٍ ثٍ صنًزت جن

ثنسؼ   قطقنبت رنداشٌ اي دز  . خًزدٌ دز شميىٍ اي اش رداشٌ، خبکػتس ي يب شميىٍ اي اش قطقبت خسد ؾدٌ قساز دازود

ًکالش، پيسيکػنه  ين کنبوي َنبي تن ؾنبمل پالض   . ثبشالنت ي ثبشالنت مني ثبؾنىد     -َبي يلابوياي اش جىع تودشيت 

ييطري َب ي مرکًز دز ياحد َبي پيسيکالغنتياي وؿنبن    .دَىدياليًيه َػتىد کٍ ثبفت يًزفيسيتيک زا وؿبن مي 

مي دَد کٍ ايه ياحد َب محصًل فًزان رداشٌ دز يک محي  تثي اغت، الجتٍ عم  تة کم ثًدٌ ي اوشجبز ثبعند  

تؿايل پيسيکالغتيک َب ؾدٌ اغت ي غپع حجيم ؾندن فنًزان َنب ثبعند ايجنبد رنداشٌ ي پيسيکالغنتيک َنبي         

 .کٍ ايه فًزان َب متًقف ؾدٌ فسغبيؽ ايه ياحد َب اوجبب مي ؾدٌ اغتًَايي ؾدٌ ي َس شمبن 

 

 نتيجه گيشي

ثسزغي ي مطبلقبت ثس زيي ياحد َنبي غنىگي مىطقنٍ ي غنتًن مطبلقنٍ ؾندٌ وؿنبن مني دَند کنٍ محصنًگت            

ييطرني َنبيي مبوىند تنًالي     .          تتؿشؿبوي ي زغًثي مىطقٍ دز يک محي  قبزٌ اي ي دز خؿاي ايجبد ؾدٌ اوند 

ياحندَبي زغنًثي   زيص ؾً ي دزؾت ؾً، گيٍ ثىدي متقبط  ي ثٍ صف ؾندري قطقنبت ي رسدؾندري قطقنبت دز     

مىطقٍ مطبلقٍ ؾدٌ وؿبن مي دَد کٍ ايه ياحد احتمنبگ  دز کبونبل َنبي زيدخبونٍ اي تؿنايل ؾندٌ ي وؿنبن دَىندٌ         



محي  تؾشتٍ قبزٌ اي اغت ي دز ثقضي مًاق  ثب تزاب تس ؾدن محي  زيدخبوٍ اي تًالي زيص ؾً ي دزؾت ؾنًيي اش  

پيسيکالغنتيک َنب وؿنبن مني دَند کنٍ اينه ياحند َنب          َمچىنيه ييطرني َنبي    . مبغٍ غى  ي غيلتػتًن زا دازينم 

محصًل فًزان رداشٌ دز يک محني  تثني کنم عمن  اغنت، الجتنٍ عمن  تة کنم ثنًدٌ ي اوشجنبز ثبعند تؿنايل             

پيسيکالغتيک َب ؾدٌ اغت ي غپع حجيم ؾدن فًزان َب ثبعد ايجبد رداشٌ ي پيسيکالغتيک َبي َنًايي ؾندٌ   

ًن َب ث ؽ َبي ثنبگيي توُنب حشنسٌ داز اغنت ي دز اينه رنداشٌ َنب        اغت ي ياحد َبي رداشٌ اي دز ثقضي زخىم

 . اثسي اش ثسؼ ي َيبلًکالغتيک ديدٌ ومي ؾًد کٍ ايه ؾًاَد وؿبن مي دَد کٍ خبز  اش تة فًزان کسدٌ اود
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