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تهران از  یدانشگبه مبرستبنیدو ب یپرسنل پرستبر یآگبه سانیم یبررس

 آنهب رانهیشگیاستئوپروز و عملکرد پ یمبریب
 

          يدهكچ   

اگ هرالبت افراا جبهعِ  ی  ًمػ هْوّب  وبگرافراا از علل  عَاهل خطر ٍ عالئن ب یآوبّ: نهيزم

  وتبگ رپرظدبگاى اگ هَگا ب یهطب عِ ظطح آوبّ يرااگا. اگ ا ّب گوبراز ب  ررؽگراز خَا ٍ پ
 سرت ً ؽتبى را یلراگ ورفدِ ٍ بِ عولکرا آًبى اگ اگ،ببط بب ااًػ ،جربت  یاظدئَپرٍز هَگا برگظ

 .اظت،َجِ ؼسُ 

 یبطَگ ،صباف ٌبرٍ ظ یعدراکدر ؼر  ّبوبگظدبىرب  ًفر از پرظٌل پرظدبگ 389 :روش کار
 لراگ ورفت. یعولکرا آًبى ،َظط پرظؽٌبهِ هَگا برگظ ٍ یاًدخبة ٍ ظطح آوبّ

% آًتبى هترا   6/12ظبل بَا ٍ  33( SD=  6/7پرظدبگاى هَگا هطب عِ ) یظٌ يربًگره :ها یافته

از حساکثر ًورُ  72/21( SD=  6/3افراا بر اظبض پرظؽٌبهِ ) يرا یًورُ آوبّ يربًگربَاًس. ه
 بَا. 37
ااگ  یٍ هعٌت  نرآًبى اگ،ببط هعدم یلرهسگن ،حص يربب آخر  وبگرآًبى اگ هَگا ب یآوبّ ساىره

از  یظببمِ کبگ  بخػ ٍ هحل اؼدغبل  فبصلِ زهتبً  ل ر( ٍ بب جٌط  هحل ،حصP=0.01ااؼت )
اظتدفباُ   یکتبف  ساىرت بتِ ه  بترت افراا از  بٌ ير% ا6/45اگ،ببط بَا.  یٍ ... ب یلرا دحص زهبى فبگغ

فمط بب بعس خبًَاگ اگ،ببط  ن رهْن کلع ریهٌبع غذا يربَاى هصرف ا یًبکبف بر یٍ کبف ًسکرا یه
ٍ  نرکراًتس. هصترف کلعت    یٍگزغ ه یکبف ساىرهِ % از پرظدبگاى فَق ب7/38ااؼت.  نرهعدم

 آًبى ًساؼت. یآوبّ ساىربب ه یٍگزغ اگ،ببط

اظدخَاى کودر از حس هَگا اًدظتبگ بتَاُ    یپرظدبگاى اگ هَگا پَک یآوبّ ساىره :گيری نتيجه
ُ ر،َجِ بِ ًمتػ ٍ جب  لؽر از جبهعِ بب يرا یآوبّ ػرٍ افسا  يرت از ا  ررؽتگ رآًتبى جْتت پ   گتب

 ببؼس. یه  ،ر كرال  سرگ ٍ برًبهِ یبرگظ بزهٌسرً   وبگرب

 ااًػ  عولکرا اظدئَپرٍز  پرظدبگ کليدی:  واژگان
 

 25/7/89 ذيزش مقاله:تاريخ پ            15/8/89 :تاريخ اصالح نهايي           19/5/89 تاريخ دريافت مقاله:
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 مقدمه                                                 
 

هؼضو  هْون    کیو ػٌوَاى  ِ اسوتوَاى ثو   یپوَ   بیاهزٍسُ استئَپزٍس 
خوبهَ  روزى    یووبر یجبهؼِ شٌبختِ شدُ ٍ آى را ث یدرهبً یثْداشت

ِ یاًد. ثب تَجِ ثِ ا لقت دادُ ثودٍى ػمهوب ثوَدُ ٍ     یووبر یث يیو ا ٌکو
ٍ  بدیو س یٍ جسوو  یتَاًود خسوبرام هوبل    ی( هیرع آى )شکستگػَا

ّ   یتحو وبراىیرا ثِ جبهؼِ ٍ ث یزیپذًبججزاى  اس ػلو  ٍ   ی ٌد، آگوب
هشوک    يیدر ح  ا یاس آى ًقش هْو یزیشگیػَاه  خغز ٍ ًحَُ پ

ػٌوَاى  ِ ثو  یپزسوٌ  پزسوتبر   يیثو  يیدارد. در ا ٌدُیهْن جبهؼِ در آ
داشتِ ٍ هوکوي اسوب اس عوز      براىویثب ث یکی ِ ارتجبط ًشد یافزاد
 رد شیو ٍ خوَد ً  زًود یروزار گ  ّوب یووبر یال در هَرد ثؤهَرد س يیزیسب

 شیدر افوشا  یتَاًٌد ًقش هْو یّستٌد ه یوبریث يیهؼزع اثتم ثِ ا
افوزاد در   ییاس استئَپزٍس ٍ شٌبسوب  یزیشگیافزاد ثِ پ قیٍ تشَ یآگبّ

تب ثوب سوٌ ش    نیهغبلؼِ ثز آى شد يیهؼزع خغز داشتِ ثبشٌد. در ا
ّ  شاىیو افزاد ٍ ػولکزد آًبى در ارتجبط ثوب ه  يیاعمػبم ٍ ثبٍر ا  یآگوب

جٌجوِ هْون    يیو ا یفو یٍ   یدر جْب ارتقبء ٍ ثْجَد  وو  یشبى، گبه
 .نیرشز هْن جبهؼِ ثز داشتِ ثبش يیدر ا یشغل
 

 ها مواد و روش                                  
 

ًفز اس افزاد  بدر  Cross sectional 389 یهغبلؼِ هقغؼ کیدر 
طوَرم  ِ تْوزاى ثو    یؼتیٍ د توز شوز   ٌبیس یّب وبرستبىیث یپزستبر
ّ     یثزا یتظبدف آًْوب   یٍرٍد ثِ هغبلؼِ اًتووبة شودًد ٍ سوغگ آگوب

هوَرد   یووبر یث یزیشگیربث  پ یّب ثز جٌجِ دی أتَسظ پزسشٌبهِ ثب ت
م هتوَى ٍ هقوب    یثؼد اس ثزرسو  َررزار گزفب. پزسشٌبهِ هشث یثزرس

 یاستفبدُ اس اعمػبم هَجَد در هغبلؼوبم هشوبثِ عزاحو    هوتلف ٍ ثب
ًفوز اس   سوب یدر اثتودا تَسوظ ث   ضیجْب ثزعز   وزدى ًقوب   شدُ ٍ

دٍ  دییو پو  اس تب  یی. پزسشوٌبهِ ًْوب  دیگزد  یتکو یپزسٌ  پزستبر
 یاس اػضوب  یکو ی ٍ یاجتووبػ  یهتوظض پششک کی سب،یرٍهبتَلَص

َرد اسوتفبدُ روزار گزفوب.    هغبلؼوِ هو   يیو در ا یپزستبر یػلو مأیّ
در هوَرد   یا تؤثوش اٍل شبه  سو  پزسشٌبهِ شبه  سِ ثوش ثَد:

سبثقِ  وبر   ،یشغل بیثؼد خبًَار، ٍضؼ ک،یٍ دهَگزاف یاعمػبم فزد
ِ یال در سهؤس 41 یّب، ثوش دٍم حبٍ در خبًن یربػدگ بیٍ ٍضؼ  ٌو

 یپووَ  یوووبریث ضیسووبس، ػم وون ٍ رٍ  تشوووػلوو ، ػَاهوو  خغز
ال راجغ ثوِ ػولکوزد افوزاد در    ؤس 14ش سَم شبه  استوَاى ٍ ثو

 یدارٍّوب  ،ییغوذا  یّوب  ، هکوو  بمیهظز  لجٌ شاىیه زیًظ  یهَارد
استئَپزٍس   بدیثز ثز اؤاستوَاى، ٍرس  ٍ ػبدام ه یثز پَ  زگذاریثأت

در هَرد پز وزدى   ی بف ی...( ثَد. آگبّ رَُْ، الک  ٍ گبر،ی)هظز  س

ّوب تَسوظ    دُ شد ٍ پزسشٌبهِپزسشگز ثبثب دا کیتَسظ  هِپزسشٌب
. اعمػوبم  دیو گزد  یتکو يیزی وک سب بی یپزستبراى ثدٍى ّوکبر

شودُ ٍ   SPSS یّب ثب  د ٍارد ًزم افوشار آهوبر   اس پزسشٌبهِ کیّز 
 رزار گزفب.  یٍ تحل ِیهَرد ت ش

 

 ها  هیافت                                                        

 
 % 4/87ًفووز( هووزد ٍ  49% )6/12ؼووِ شوودًد. ًفووز ٍارد هغبل 389

( SD=  6/7سوبل )   33سوي آًْوب    يیبًگیًفز( سى ثَدًد. ه 341)
 ثَد. 
=  71/1آى ) يیبًگیو ًفز ٍ ه 1-11خبًَار در افزاد هَرد هغبلؼِ  ثؼد

SD )16/4 يیبًگیووٍ ه ( 1/1تؼووداد فزسًووداى = SD )15/1  ثووَد
، پلنیو د %  فوَ  1/2، پلنیو % افوزاد هوَرد هغبلؼوِ د   8فزسًد(.  5-1)
% افزاد 6/34داشتٌد.  سبً یل % هدرک فَ 1/2ٍ  سبً ی% ل9/87

 وزدُ    یتْوزاى تحظو   یدٍلتو  یّوب  اس داًشگبُ یکیهَرد هغبلؼِ در 
ٍ آساد  یدٍلتو  یّوب ُ داًشگب زیخَد را در سب ممیتحظ یثَدًد ٍ هبثق

 گذراًدُ ثَدًد. 
 یلیحظو الت سوبل اس سهوبى فوبرؽ    2/9( SD = 4/7) يیبًگیه عَرِ ث

 = 5/7) يیبًگیو سبل ثب ه 31تب  هبُ کیگذشب. سبثقِ  بر اس  یآًبى ه
SD )3/8 ثَد.  زیسبل هتغ 
ّ  شاىیهغبلؼِ ه يیا در ِ  یآگوب  یپوَ   یووبر یهوتلوف ث  یّوب  اس جٌجو

ٍ  ضیػل  ٍ ػَاهو  خغوز سوبس، تشوو     ،یَلَصیدهیاپ زیاستوَاى ًظ
روزار   یال هوَرد ثزرسو  ؤسو  41، ثب یوبریاس ثزٍس ث یزیشگیپ یّب راُ

ٍ اعمػوبم   یَلَصیدهیو ال در هوَرد اپ ؤسو  11ًوزُ ثوِ   11گزفب. 
رسووب    يیو  ست ًوزُ اس ا يیبًگیتؼلق داشب  ِ ه یوبریث یا ٌِیسه
ال اعمػبم در هَرد ػَاه  خغز سوبس  ؤس 23ثَد. ثب  67/6 ± 2/1
جش دارٍّب هَرد سٌ ش روزار گزفوب  وِ    ِ ث یوبریث  بدیثز در اؤٍ ه
ًووزُ   3ثَد.  23اس حدا ثز ًوزُ  9/12 ± 6/2 ست ًوزُ  يیبًگیه
ثَدُ ٍ  ثزؤهاستوَاى  یپَ   بدیثَد  ِ در ا ییهتؼلق ثِ سِ دارٍ شیً
شد. در  یه ییهَرد استفبدُ در جبهؼِ شٌبسب جیرا یدارٍ 7 يیاس ث دیثب

ًووزُ   يیبًگیٍ ه 11-31 يیافزاد هَرد هغبلؼِ ث یه وَع ًوزُ آگبّ
 ثَد.  37 ثز ًوزُ ربث   ست اس حدا 72/21( SD=  6/3) یآگبّ
 یّوب ٍ هفبطو  را ػمهوب هْون پوَ       % افزاد درد استوَاى16/78

 یووبر یػمهوب ثوَدى ث   ی% اس ث79/15داًستٌد ٍ فقظ  یاستوَاى ه
اسووتوَاى  یپووَ  ضیتشووو گی% اس راُ طووح4/88اعوومع داشووتٌد. 
 اعمع داشتٌد. 

سهوبى   ،یافزاد هَرد هغبلؼِ ثب جٌ ، سوي، سوبثقِ  وبر    یآگبّ شاىیه
، داًشگبُ هح  یجزاح بی یداخل یّب اشتغبل در ثوش ،یلیالتحظ فبرؽ
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 259 ... وارستاىیدو ب يپرسنل پرستار يآگاه ساىیه يبررس

ٍرس  ٍ هظوز  دارٍ   ،یربػودگ  بیٍضوؼ  گبر،یهظوز  سو    ،یتحظ
هودرک   يیثوَد ٍ فقوظ ثوب آخوز     یارتجوبع  یاسوتوَاى ثو   یجْب پَ 

 زهيیاسوپ  تیداشوب. )ضوز   دار یٍ هؼٌو  نیآًبى ارتجبط هستق یلیتحظ
129/1  ٍ11/1  =P  ) 

ػٌَاى هٌجغ ِ ث بمیهظز  رٍساًِ لجٌ بسیهَرد ً شاىیبرُ هثپزسش در ثب
 گیافزاد پبسخ طوح  يی% ا51 ِ  دیهشوض گزد نیهْن  لس ییغذا

در  یزیثأت یآگبّ يی ِ ا دیهشوض گزد T test شیدر آًبل یدادًد ٍل
( ٍ P=0.221ًداشب ) بمیلجٌ یطَرم هظز   بفِ ػولکزد آًبى ث

 ی زدًد. در حوبل  یاد استفبدُ ههَ يیاس ا ی بف شاىیهِ % ث6/45فقظ 
اس  ی زدًود حتو   یهظوز  ًوو   ی بف بمی ِ لجٌ ی% اس افزاد4/28  ِ
 بمیو اعمع ثَدًد. ػل  ػدم هظوز  لجٌ  یثَدى هظز  خَد ث ی بفًب

ًشبى داد  وِ   Chi-Squareآهدُ اسب. آسهَى  1در جدٍل شوبرُ 
ٍ  ثوَد  َارثؼد خبً بمیلجٌ یدر ػدم هظز   بف یثز آهبرؤتٌْب ػبه  ه

 ی وتز بمی زدًد لجٌ یه یسًدگ بیجوؼ پز یّب  ِ در خبًَادُ یافزاد
 (.P=0.027ًوَدًد ) یهظز  ه

اس اسوتئَپزٍس، ٍرس  هوَرد    یزیشوگ یجٌجِ هْون پ  يیػٌَاى دٍهِ ث 
% اس افووزاد هووَرد هغبلؼووِ ٍرس  7/38ال رووزار گزفووب. فقووظ ؤسوو
 زی% سووب5/17ٍ  یرٍ بدُیوو% پ9/13% شووٌب، 1/2 زدًوود.  ووِ  یهوو

دادًد. ػل  ػدم اً بم ٍرس  در جودٍل شووبرُ    یّب را اً بم ه ٍرس 
 آهدُ اسب. 2

 

 مورد مطالعه یپرسنل پرستار نیدر ب اتیعلل عدم مصرف لبن -1جدول شماره 

 درصد علل

 %1/17 گزاى ثَدى لجٌیبم

 %4/11 ثزٍس ػَارع گَارشی

 %5/9 ػدم دستزسی  بفی

 %6/33 ػدم توبی  ثِ هظز 

 %4/28 الؤسػدم پبسخ ثِ 

 %111 جمع
 

 مورد مطالعه یپرسنل پرستار نیعلل عدم انجام ورزش در ب -2جدول شماره 

 درصد علل

 %1/7 ًداشتي ثَدجِ ٍ اهکبًبم

 %5/16 ػدم آگبّی در هَرد ًیبس ٍ لشٍم اً بم ٍرس 

 %3/71 ًداشتي ٍرب  بفی

 %1/6  ٌٌدُ داشتي ثیوبری هوبًؼب

 %111 جمع

 بحث                                                    
 

ّ   یثوِ ثزرسو   زاىیو ثوبر در ا  يیاٍلو  یهغبلؼِ حبضز ثزا  یسوغگ آگوب
 يیو اسوتوَاى پزداختوِ اسوب. در ا    یپوَ   یوبریپزستبراى در هَرد ث

ٍ اعمػبم پزستبراى در  یًوزُ آگبّ يیبًگیهغبلؼِ هشبّدُ شد  ِ ه
اس  یزیشگیپ یّب ٍ رٍ  یوبریػَاه  خغزسبس، ػم ن ث َع،یهَرد ش

 جیثبشد. ثز اسبس ًتب یتز اس حد اًتظبر ه يییاستوَاى پب یپَ  یوبریث
ّ  شاىیو دسب آهدُ، هتَسظ هِ ث % اس حودا ثز  7/58پزسوتبراى   یآگوب

ًکتوِ ربثو  تبهو  اسوب. اعمػوبم       يیو ًوزُ ربث   ست ثوَد  وِ ا  

%( 4/88در حود هغلوَة )   یوبریث ضیپزستبراى در هَرد رٍ  تشو
. ثوِ  سبهغبلؼِ گشار  شدُ ا يیهشبثِ هغبلؼِ هب در چٌد جیثَد.  ًتب

ّ  شاىیٍ ّوکبراًش، ه Berarducciػٌَاى هثبل در هغبلؼِ   یآگوب
اس  62/14% )66استوَاى  یدر هَرد پَ  یارشد پزستبر بىیداًش َ

ر %  د63 گوز ید یا در هغبلؼِ شاىیه يی[. ا1( گشار  شد ]بسیاهت 22
 شیو هغبلؼِ ً کی[. در 2اػمم شد ] ِیاٍل یّب  برآهَساى هزارجب بىیه
پزسووتبراى در هووَرد  یآگووبّ شاىیوو، ه27اس  22 بسیوواهت بفووبیدر ثووب

 [.3هَضَػبم خبص  وتز اس حد اًتظبر ثزآٍرد شدُ ثَد ]
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ٍ     یپزستبراى ًقش هْو اعمػوبم   جیدر سومهب افوزاد جبهؼوِ ٍ توز
 زیو رفوغ اثْوبم اس ػم ون غ    يیثو  يیو ّب ٍ در ا یوبریدر هَرد ث گیطح

ّ   يیاستوَاى دارًود. ثٌوبثزا   یپَ  یاختظبط ٍ  ی وبف  یداشوتي آگوب
آًْوب   یثزا یوبریث يیا یفب تَرّب سکیّب ٍ ر اس ػم ن، ًشبًِدرسب 

 یپوَ   یفب تَرّوب  سکی سم اسب. ٍجَد اعمػبم ًبرض در هَرد ر
[ ٍ 4] ِیوووتغذ يی[، هتوظظووو3پزسوووتبراى ]  بىیووواسوووتوَاى در ه

فقوظ   شیو هغبلؼوِ ً  يی[ ثبثب شدُ اسب. در ا1] یپزستبر بىیًش َدا
هغلوغ   استوَاى  بهمً یپَ  یفب تَرّب سکی% اس پزستبراى اس ر56

 ثَدًد. 
استوَاى  یپَ  یّب اس ػم ن ٍ ًشبًِ یآگبّ شاىیهغبلؼِ ه يیچٌد در

هغبلؼوِ ًشوبى داد  وِ     يیو [. ا5ٍ3ًجوَد ]  یّوبًٌد هغبلؼِ هوب  وبف  
ًدارًود ٍ   یحیاعومع طوح   یووبر یهوَرد ػم ون ث   % افزاد در2/84

 یّوب را ػمهوب هْون پوَ      % آًْب درد هفبطو  ٍ اسوتوَاى  16/78
 ی ِ ثزا شیً  Berarducci لؼِداًستٌد. ثز اسبس هغب یاستوَاى ه

اسوتوَاى اً وبم شودُ ثوَد       یپزستبراى در هَرد پَ  یسٌ ش آگبّ
درد هفبطو  ٍ   زی ٌٌدُ ًظ ػم ن آگبُ ی% افزاد استئَپزٍس را دارا49
جشء ػم ون   شیرا ً ی% تَرم هفبط  ٍ رزهش14داًستٌد ٍ  یه یخشک

 شاىیو ه د% افوزا 24هغبلؼِ فقوظ   يیشوزدًد. ثز اسبس ا یثزه یوبریث
داًسوتٌد ٍ اعمػوبم آًْوب در     یرٍساًِ را در سًبى هو  بسیهَرد ً نی لس

 اًدک ثَد یوبریث  بدیاستوَاى ٍ ًقش دارٍّب در ا یهَرد ػم ن پَ 
[1 .] 

 یافوزاد هوَرد هغبلؼوِ در هوَرد پوَ       یآگبّ شاىی ِ ثز ه یػبهل تٌْب
آًوبى ثوَد    یلیهودرک تحظو   يیداشب آخز یاستوَاى اثز ربث  تَجْ

(11/1 =P Valueهغبلؼووبم د .)یهوودارب ثووب  زیثأتوو شیووً گووزی 
-8، 9-11 زدًود ]  دییأت یوبریث يیدر هَرد ا یرا ثز آگبّ یلیتحظ
داشوتٌد اعمػوبم    یثوب تز  یػلو ربِ هدا  یپزستبراً یؼٌی[. 3، 6

ػودم ارتجوبط    یدارا ثَدًود ٍلو   یووبر یث يیو در هَرد ا یثْتز کیتئَر
 یووبر یػولکزد ًشبى داد  ِ داًسوتي خغوزام ٍ ػوَارع ث    ٍ یآگبّ
ٍ  زاًِیشوگ یپ یاً بم رفتبرّوب  یثزا ی بف شُیاًگ  بدیا یثِ هؼٌ الشاهبً

Self care اس یوو یػٌَاى هثبل ًِ ثبشد. ث یًو   َ هغبلؼوِ   ردافوزاد هو
 نی لسو  يیهأثِ ػٌَاى هٌجغ ت بمیرٍساًِ لجٌ بسیً گیطح شاىی%( ه51)

 جوبً یداًسوتٌد ٍ تقز  یاسوتوَاى را هو   یاس پوَ   یزیشگیٍ رٍ  هْن پ
%( 6/45 زدًد ) یهظز  ه ی بف بمیلجٌ شیً شاىیه يیثِ ّو کیًشد
 ٍ ػولکزد ٍجَد ًداشب. یآگبّ يیا يیث یارتجبع یٍل
در پزسوتبراى  وِ جوشء     بمیو هشبّدُ شد  ِ هظز  لجٌ هغبلؼِ هب در

 يیتز ًجَدُ ٍ هْن یشًَد  بف یارشبر آگبُ ٍ هتَسظ جبهؼِ هحسَة ه
ِ  یثوَد، در حوبل   بمیو ثِ هظز  لجٌ  یراثغِ ػدم توب يیػلب در ا   و

حودٍد   یگزاى ثَدى آًْب در    سوْو  بی یثِ هَاد لجٌ یػدم دستزس
ٍ  شیووً یجؼفووز  تووز% داشووب. در هغبلؼووِ د 8/18  ی ووِ ثووز ر

هز ش سٌ ش تزا ن استوَاى طَرم گزفب،  کی ٌٌدگبى ثِ  هزاجؼِ
هظوز  ک وز  زدًود     بیرا ػلوب هحودٍد   زیشو  وبی% افزاد ر8/19
[12 .] 

ًشبى داد  بمیلجٌ یهظز   بف شاىیثز در هؤػَاه  ه یثزرس يیّوچٌ
آًْوب   بمیو هظز  لجٌ شاىی ِ ه یدار در افزاد یثؼد خبًَار ثِ عَر هؼٌ

 = 127/1ثبشوود ) یهوو يیزیاس سووب شیاسووب ثوو یحوود ػووبد  وتووز اس
P valueػَاهو    زیثأدٌّودُ تو   لِ هوکوي اسوب ًشوبى   أهس يی( ٍ ا

 یثب هح  سًودگ  یاگز چِ ارتجبع ،ثبشد یدر هظز  هَاد لجٌ یارتظبد
اشوتغبل ثوِ دٍ    بیٍ  ی(، اً بم اضبفِ  بری بریاست بی ی)هلک شوظ

 شغ  هشبّدُ ًشد. 
ِ % پزستبراى تحب هغبلؼِ ثو 39 ِ فقظ  هغبلؼِ هشبّدُ شد يیا در

ِ   ِ ی زدًد، در حبل یعَر هزتت ٍرس  ه ٍ   یا در هغبلؼو  ی وِ ثوز ر
 دیو اً بم شد هشبّدُ گزد یآٍر ٍ في قبمی بر ٌبى ٍسارم ػلَم، تحق

ثوِ   بیو  ِ ثب ػٌب یا هغبلؼِ يی ٌٌد ٍ ّوچٌ ی% آًْب ٍرس  ه54 ِ 
ٍ  یَ اس پ یزیشگیًقش ٍرس  در پ ٍرس   شاىیو ه یاستوَاى، ثوز ر

هشوبّدُ شود    د،یو تْزاى اً وبم گزد  ی برهٌداى داًشگبُ ػلَم پششک
خبًَار ثوب   یجٌ  ٍ تؼداد اػضب يی زدًد ٍ ث ی% آًْب ٍرس  ه2/53
[. 13] ٍجوَد داشوب   یدار یپوزداختي ثوِ ٍرس  ارتجوبط هؼٌو     شاىیه

ْ      یهشبّدُ ه  يیدر ٍرس   وزدى ثو   یشوَد  وِ تفوبٍم ربثو  توَج
شَد  ِ هوکوي اسوب تفوبٍم     یى هشبّدُ ه برهٌدا زیٍ سب براىپزست

ػلوب اشوتغبل     وجَد ٍرب ثِ ّب ٍ احتوب ً گزٍُ يیدر ا یًسجب جٌس
  ِ ٍ هزارجووب اس  َد ووبى، ػوومٍُ ثووز    یدار ثووبًَاى ثووِ اهووَر خبًوو

 شیو هغبلؼوِ ً  يیو ػلوب آى ثبشود. چٌبًچوِ در ا    یشوغل  یّب بیٍلؤهس
ِ ّوز  ک ز  زدًد. ث ًکزدى% افزاد ًداشتي ٍرب را ػلب ٍرس  3/71

 یاس هزداى در هؼوزع خغوز پوَ     شی ِ سًبى ث يیحبل ثب تَجِ ثِ ا
 کیثِ ٍرس  ثِ ػٌَاى  شتزیرسد تَجِ ث یاستوَاى ّستٌد ثِ ًظز ه

 . زدیهَرد تَجِ رزار گ شتزیث دیثب یوبریث يیاس ا یزیشگیراُ پ
اس  یدّد  ِ پزستبراى ثِ ػٌَاى ثوشو  یهغبلؼِ ًشبى ه يیا یّب بفتِی
 یٍ ػَاه  آهَس  ثْداشب اس اعمػبم  بف یْداشتهزارجب ث ستنیس

 یپَ  یوبریاس ث یزیشگیپ یّب در هَرد ػم ن، ػَاه  خغزسبس ٍ راُ
 شیو ً یثودً  بیٍ فؼبل بمیاستوَاى ثزخَردار ًجَدُ ٍ اس ًظز هظز  لجٌ

 بیجوؼ یسٌ يیبًگیه شی. ثب تَجِ ثِ افشاستٌدیً یهغلَث بیدر ٍضؼ
اسوتوَاى  سم   یاس ػَارع پَ  یشًب يیسٌگ یٍ اجتوبػ یٍ ثبر هبل

 شیهٌبست در جْب افوشا  یشیر ٍ ثزًبهِ شتزیاسب ثب اً بم هغبلؼبم ث
گوبم ثزداشوتِ ٍ ثوز     یٍ شوغل  یلیداًش افزاد در هقبعغ هوتلف تحظ

ثب تَجِ ثوِ   يیًوَد. ّوچٌ دی أاستوَاى ت یپَ  زاًِیشگیپ یّب جٌجِ
 یهح   بر سپز را در یبدیسبػبم س یٍ درهبً یپزسٌ  ثْداشت ٌکِیا
 یکو یشیف بیو ٍ فؼبل ِیو تغذ یرا ثوزا  یمتیٍ تسْ دامیتوْ ٌد،یًوب یه

 هٌبست آًبى فزاّن ًوَد.
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