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  مجله دانشکده پرستاري و مامایی ارومیه    1397 فروردین، 102، پی در پی اول، شماره شانزدهمدوره  38

 مقاله پژوهشی

  لیمان زودرس در شهرستان اردبیزا یع فصلیتوز يالگو یبررس
  

  ٣يه اهريد صادقيسع، ٢يمعصوم يمحمدتق، ١*ه نژادصفريرق
 

  18/12/1396تاریخ پذیرش  27/09/1396تاریخ دریافت 
 
 يدهچک

 يمان زودرس تا حدودياز علل زا ي. بعضشوديممان زودرس اطالق يزا يهفته کامل باردار ٣٧از مان قبل يا زايمان زودتر از موعد و يزا به: هدف و زمينهپيش
مان زودرس با فصول مختلف سال مرتبط يزا دهديموجود دارد که نشان  يست. شواهديشناخته شده ن کامالًآن  يولوژيب يهاسميمکانشناخته شده است اما 

مان يزا يع فصليتوز نييتع باهدف قين تحقيا است. يولوژيب يهاسميمکانن يبر ا مؤثر يطيافتن عوامل مح، يمان زودرسيمهم در کاهش زا يهاگام. از باشديم
  افته است.يل انجام يزودرس در شهرستان اردب

زن باردار  ٧٥٩ت يوضع، ١٣٩٤اسفندماه  تا ١٣٩٠سال  ماهنيفرورد يبازه زمان يطنگر، گذشتهکرد يبا رو يليتحل -يفيتوص ماهيتن پژوهش با يا: هاروشمواد و 
)١٠٨٦٠=n (مارستان سبالن يدر ب يمياقل يهادادهو  يمارستانيب يهاپروندهمان زودرس شده بودند با توجه به يزا يعارضهدچار  ٢٠-٣٦ يهاهفته يط که

، يو روابط همبستگ يفيتوص يآمار هايروشبا استفاده از  يآمار يهاداده تحليلوتجزيهپژوهش  نيدر ا قرار داده است. تحليلوتجزيهمورد ، ليشهرستان اردب
  انجام شده است. ٢٠نسخه  SPSS افزارنرمتوسط 

وع يو حداقل ش درصد ٩٥/٧مان زودرس در فصل زمستان با يوع زايمان زودرس وجود داشت. حداکثر شيزا درصد ٩٨/٦ي، عيمان طبيمورد زا ١٠٨٦٠از : هاافتهي
) SI( يفصلمان زودرس با توجه به شاخص ين نسبت زايهمچن) >٠٥/٠Pبود (ر ير فصول مختلف متغييمشخص با تغ طوربهبود که  درصد ٢٢/٦در فصل تابستان 

  را دارا بوده است. ين فراوانتريکم ٨٥/٥٨ ور بايو شهر ين فراوانيباالتر ٤٤/١٣٣ با شاخص رماهيتنشان داد که 
  .کنديمت يتبع يفصل يل از الگويمان زودرس در شهرستان اردبيزا، پژوهش يهاافتهيبا توجه به : بحث

 لياردبي، شاخص فصل، فصل، مان زودرسيزاي: ديواژگان کل

  
 ۳۸-۴۴ ص، ۱۳۹۷ نفروردي، ۱۰۲درپي پي، اولشماره ، شانزدهمدوره ، مجله دانشکده پرستاري و مامايي اروميه

  
  +۹۸۹۱۴۱۵۷۰۱۲۸: تماس تلفن ،لياردب يدانشگاه علوم پزشک، س خودگردانيدانشکده پرد لياردب: آدرس مکاتبه

Email: R.nezhadsafar@chmail.ir 

  
  مقدمه
و به  باشديم ياز عوارض ناخواسته باردار يکيمان زودرس يزا

مان ي). زا١( گردديماطالق  يکامل حاملگ يهفته ٣٧مان قبل از يزا
ک سال اول ينوزادان در  ميرومرگ دوسومعامل  عنوانبهزودرس 

 باشديم مطرح سال ٥ر ين علت مرگ کودکان زي) و دوم٢( يزندگ
مان ينرخ زا، اعتمادقابل يهادادهدر همه کشورها با  تقريباً. )١(

 يک مشکل جهانيمان زودرس يباشد. زايش ميزودرس در حال افزا
مشخص نشده  يدرصد آن هنوز علت ٥٠ش از يب ي) و برا١است (
شناخته شده است  يمان زودرس تا حدودياز علل زا ي) بعض٣است (

 يهاگامست. از يشناخته شده ن کامالًآن  يولوژيب يهاسميمکاناما 

                                                             
  سنده مسئول)ي(نو ليل، اردبيدانشگاه آزاد اردب، يعلوم انسان يدانشکده، يپزشک يايارشد جغراف يکارشناس ١
  ليل، اردبي، دانشگاه آزاد اردبيعلوم انسان يدانشکدها، يجغراف گروه ا،يار جغرافياستاد ٢
  ليل، اردبياردب ي، دانشگاه علوم پزشکي، دانشکده پزشکياجتماع يپزشک گروه ،ياجتماع يار پزشکيدانش ٣

ن يمؤثر بر ا يطيافتن عوامل محيمان زودرس يمهم در کاهش زا
مان زودرس به ي). از علل زا٤است ( يولوژيب يهاسميمکان

مزمن  هايبيماريو  هاعفونتي، کيعلل ژنت، مکرر يهايحاملگ
ل يچ دلين موارد بدون هياغلب ا حالنيباااما ، اشاره کرد توانيم

در  يع فصليکه توز گونههمان).١( افتدمياتفاق  ياشدهشناخته
، )۵( شدهمطرح يولوژيدميو تولد توسط مطالعات اپ يزان باروريم

مان زودرس يباشد. زايز مطرح ميمان زودرس نيدر زا يفصل يالگو
 يهافصلبا  توجهيقابلارتباط  يباردار يهاعارضهاز  يکي عنوانبه

). مطالعات ۶( باشديمم متأثر يرات اقليياز تغ نيبنابراخاص دارد و 
ن عوارض ناخواسته ياز ارتباط ب يفصل يهاشيگرادر مورد  ياديز
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 ليمان زودرس در شهرستان اردبيزا يع فصليتوز يالگو يبررس
 

  مجله دانشکده پرستاري و مامایی ارومیه    1397، فروردین 102، شماره اول، پی در پی شانزدهمدوره  39

 دکنيمت يحما هاآنفصول بر  تأثيرمان زودرس و يمانند زا يباردار
 يممکن است در معرض دما ياز باردار ييهادوره. زنان باردار در )٧(

 برديم مان زودرس را بااليط قرار داشته باشند که خطر زايمح يباال
)۷.( 

 ز انجامين يمطالعات توسعهدرحالو  افتهيتوسعه يدر کشورها
 يمياقل يفاکتورها تأثيرمان زودرس و يزا يفصل يافته است که الگوي

ه در ک يقاتيمثال تحق طوربه. ندينمايمد يمانند دما و رطوبت را تائ
 يصلف يکا انجام شده الگويا و آمرياسترال، اياسپان، ژاپن يکشورها

 يفصل يالگو افتهيتوسعه ي. در کشورهااندکرده تأييدمان را يزا
فصل تابستان و زمستان مشاهده شده ، شتر بوده و دو بار در ساليب

 يابتدازان تولد زودرس در يم توسعهدرحال ي). در کشورها۸است (
 يامطالعهمثال  طوربه). ۹( ابدييمش يا در فصل خشک افزايز ييپا

مان زودرس را با دو يانجام شده زا ۱۹۹۲که در کشور ژاپن در سال 
  ).۱۰فصول تابستان و زمستان گزارش کرده است ( يدر ط، اوج

، رانيدر ا ييايجغراف و يپزشکمتون  يدر بررس متأسفانه
 کيدر  طور مثالبهنه انجام شده است يزمن يدر ا يمطالعات اندک

 ۱۳۷۸ – ۱۳۸۸ هايسال يکه ط) ۹( ١يمطالعه توسط منصور قناع
مان زودرس با دو يزا يفصل يالگو، در شهرستان رشت انجام شده

ن در يقرار گرفته است. همچن تأييدمورد ، اوج در تابستان و زمستان
 يدر بازه زمان )۱۱همکاران (وانه و يکه توسط م يگريمطالعه د

فصل زمستان با ، مشهد انجام شده است در شهر ۱۳۸۲ - ۱۳۹۲
مان يزان زاين متريکممان زودرس و فصل بهار با يزان زاين ميباالتر

  گزارش شده است. ترمپره
که  رديگيمن جمله معروف بقراط الهام يق حاضر از ايتحق

الزم است قبل از ، است يکه طالب هنر پزشک کسآن«: ديگويم
ابت حرفه طب يد و اگر خواسته باشيات فصول توجه نماتأثيرهمه به 

 ياز فصول مختلف سال و اثرات ديبايمي، ريح به کار بگيصح طوربهرا 
ه ن مطلب کين با توجه به ايهمچن». يکه بر امراض دارند مطلع باش

و  يعيشناخت عوامل طب يبررسي، پزشک يايهدف علم جغراف
 يع فصليتوز يالگو، )۱۲( باشديممؤثر بر سالمت انسان  يمياقل
در زنان باردار  يمياقل يهامان زودرس و ارتباط آن با فراسنجيزا

  کرده است. يل را بررسيشهرستان اردب
جود بر و يمبن، ق با توجه به مشاهدات پژوهشگرين تحقيلزوم ا 

 ليشهر اردب يزودرس با علل نامشخص در مراکز بهداشت يهامانيزا
 ماالًاحتن فرض که يو با ا يپزشک ياياز بعد جغراف يمطالعات خألو 

مان زودرس مؤثر يبر شروع روند زا يميو اقل ييايجغراف يفاکتورها
  .رسديمبه نظر  يضرور، باشند
  

                                                             
1 Mansourghanaei 

  هاروشمواد و 
 يپرونده نگر،گذشتهکرد يبا رو يليتحل -يفين مطالعه توصيدر ا
 ۱۳۹۰سال  ماهنيفرورد يزمان يبازه يکه طمان يمورد زا ۲۵۹۲۳

 يپس از کسب مجوزها، وسته بودنديپ به وقوع ۱۳۹۴ اسفندماهتا 
قرار گرفت. جامعه  موردبررسيل يسبالن اردب مارستانيالزم از ب

 يمارستان سبالن طيزودرس ب يهامانيزاه يپژوهش را کل يآمار
در  ۱۳۹۴ اسفندماهتا  ۱۳۹۰ن ماه سال يفرود يمحدوده زمان

مان يزا ۲۵۹۲۳ن يکه از ب ن صورت استي. روش کار به ارديگيبرم
به  ۱۳۹۴ اسفندماهتا  ۱۳۹۰ن ماه سال يفرود يبازه زمان يکه ط

 ۱۰۸۶۰ن و يمان به روش سزاريمورد زا ۱۵۰۶۳، وسته بودنديوقوع پ
  افته بود.يانجام  يعيطب طوربهمان يمورد زا

 به علت )= n ۱۵۰۶۳( نيسزار يهامانيزان پژوهش کل يدر ا
 يهامانيزاکنار گذاشته شدند و فقط  گرمداخله يرهايمتغکنترل 

  قرار گرفتند. تحليلوتجزيهمورد  يعيطب
مورد  ۷۵۹اطالعات مربوط به ي، عيمان طبيزا ۱۰۸۶۰ان ياز م

در  د.يط مطالعه بودند استخراج گرديمان زودرس که واجد شرايزا
 يپس از کسب مجوزها مشخصات زنان باردار يپژوهش بررس نيا

مارستان سبالن يمان بيم به بخش زايبا مراجعه مستق، الزم
مان زودرس يمورد زا ۷۵۹ ل صورت گرفت و پروندهيشهرستان اردب

عه ط ورود به مطاليد. شرايگرد يبررس، ط پژوهش بودنديکه واجد شرا
مان زودرس يزا ايو  خودخودبهمان زودرس با شروع يعبارت بود از زا

 ۳۶تا  ۲۰ن يب هاآن يکه سن حاملگ هاپرده خودخودبه يبا پارگ
  باشد. يکامل باردار يهفته

 يرحم و القا يهايآنومال، و باالتر ييدوقلو، نيسزار يهامانيزا
 ق از پرسشنامهين تحقيمان زودرس وارد مطالعه نشدند. در ايزا يطب

 ،پرسشنامه شامل سن مادر يد. محتوايمحقق ساخته استفاده گرد
، مان زودرسيساعت زا، مان زودرسيخ زايتاري، سن باردار، تهيپار

 بر اساس يبود. سن باردار مانيزا جهينت، وزن نوزاد، ت نوزاديجنس
هفته محاسبه  ۲۰ر يز يو مطابق با سونوگراف يسن حاملگ نيترنييپا

هفته وجود نداشت از  ۲۰ ريز يکه سونوگراف يد. در موارديگرد
 يسونوگراف اصالًکه  يموارد و درهفته  ۲۰از باالتر  يهايسونوگراف

 يمحاسبه شد. سن حاملگ LMPطبق  يسن حاملگ، وجود نداشت
ا ارتفاع ب ييتوسط کارشناسان متبحر ماماي، در صورت نبود سونوگراف

  رحم مطابقت داده شده بود.
ه م بيبا مراجعه مستق يالزم به ذکر است که اطالعات هواشناس

مطالب  آوريجمع ين برايد. همچنيگرد يگردآور ياداره هواشناس
ک و اسناد و مدار ينيبازبي، و منابع کتاب از مقاالتمرتبط با موضوع 

  معتبر استفاده شد. ينترنتيا يهاتيسا
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 اهري صادقيه سعيد ،معصومي محمدتقي ،نژادصفر رقيه
 

  مجله دانشکده پرستاري و مامایی ارومیه    1397، فروردین 102، شماره اول، پی در پی شانزدهمدوره  40

 يافتيدر يمياقل يهاداده: از اندعبارتاطالعات  يابزار گردآور
مربوط به زنان  يمارستانيل و مدارک بياردب ياز اداره هواشناس

مان زودرس يدچار عارضه زاموردنظر،  يدر بازه زمان که يباردار
  .اندشده

با استفاده از ي، آمار يهاداده تحليلوتجزيهق ين تحقيدر ا
انجام  ۲۰نسخه  SPSS افزارنرمتوسط  يفيتوص يآمار يهاروش

-T-Test K، از آزمونرها يمتغ تحليلوتجزيهجهت  شده است.

SQUAR  وanova  يفصلشاخص )SI(  استفاده شده است. سطح
ل و رسم يتحل .باشديم ۰۵/۰مذکور  يهاتستدر تمام  يدارمعني

ه اکسل نسخ افزارنرمبا استفاده از  ياضينمودارها و انجام محاسبات ر
  انجام شده است.، ۲۰۱۳
  

  هاافتهي
 ۱۰۸۶۰ان يم از، ۱۳۹۴اسفند ان يپا تا ۱۳۹۰ن ياز اول فرورد

مان زودرس وجود داشت. يمورد زا ۷۵۹ي، عيمان طبيمورد زا

. در شوديمن زده يتخمدرصد  ۶,۹۸مان زودرس يوع زايش نيبنابرا
و  ين فراوانيشتريب يدارا، ۱۳۹۳مان زودرس سال يساالنه زا يبررس

با توجه به جدول  .باشديم ۱۳۹۱و  ۱۳۹۰مربوط به  ين فراوانتريکم
  : باشدين شرح ميمان زودرس بديزا يع فصليزتو، )۱(

درصد و  ۲۴/۷ زييپا، درصد ۲۲/۶تابستان ، درصد ۷۳/۶بهار 
ان ميزان زاين ميشتريب يباشد. زمستان دارايدرصد م ۹۵/۷زمستان 

 ن آبان ماهيباشد. همچنيزان مين متريکم يزودرس و تابستان دارا
ا ب ورماهيشهرمان زودرس و يزان زاين ميشتريب يدرصد دارا ۹۱/۸با 

ان ميزان زاين ميشتريب باشد.يزان مين متريکم يدرصد دارا ۵۰/۴
ن تريکمسال و  ۲۰-۲۶ يسن يردهن ي) در بدرصد ۳۵,۱زودرس (

. ديمشاهده گردسال  ۴۴-۵۰ يسن يردهن ي) در بدرصد ۰,۵زان (يم
 ۳۲-۳۷ يهاهفته) در درصد ۶۹,۳بر (يل ترمپره ين فراوانيشتريب

 يباردار ۲۸-۳۲ يهاهفته) در درصد ۲/۷( يفراوانن تريکمهفته و 
درصد  ۴۹,۵پار و  يرا زنان نول هامانيزا درصد ۵۰,۵اتفاق افتاده بود. 

  .دادنديمل يپار تشک يرا زنان مولت هامانيزا
  

  ١٣٩٤تا  ١٣٩٠ يزمان بازه يمان زودرس طيزا يماهانه و فصل يفراوان عيتوز: )۱دول (ج
  مان زودرسيزا يدرصد فصل  مان زودرسيدرصد ماهانه زا  مان زودرسيتعداد زا  ترممانيزاتعداد   ماه
  نيفرورد

  بهشتيارد
  خرداد

٩٣١  
٨٤٥  
٩١٣  

٥٦  
٥٥  
٧٠  

٠١/٦  
٥٠/٦  
٦٦/٧  

  
٧٣/٦  

  ريت
  مرداد

  وريشهر

١٠٩٢  
١١١١  
٩١١  

٨٦  
٦٧  
٤١  

٨٧/٧  
٠٣/٦  
٥٠/٤  

  
٢٢/٦  

  مهر
  آبان
  آذر

٨٥١  
٧٨٥  
٩١٩  

٦٧  
٧٠  
٤٨  

٨٧/٧  
٩١/٨  
٢٢/٥  

  
٢٤/٧  

  يد
  بهمن
  اسفند

٨٦٧  
٨٦٦  
٧٦٩  

٦٨  
٦٧  
٦٤  

٨٤/٧  
٧٣/٧  
٣٢/٨  

  
٩٥/٧  

  
 يهيفرض )۲اسکوئر (جدول  يآزمون کا جيطبق نتان يهمچن

ل از يزودرس در شهرستان اردبمان يشود و زايم تأييد پژوهش
اط با اسکوئر در ارتب يج آزمون کايکند. نتايت ميتبع يفصل يالگو

بوده و  = ۰۰۶/۰P-Valueمان زودرس يو تعداد زا يع فصليتوز
  باشد.يم دارمعني

  
  ١٣٩٠-١٣٩٤ يزمان بازه يمان زودرس طيو تعداد زا يع فصلياسکوئر در ارتباط با توز -يج آزمون کاينتا: )۲جدول (

  Value  df  P-Value  آماره
Pearson Chi-Square ٠٠٦/٠  ٦  ٩٤٥/١٧  

Likelyhood Ratio  ٠٠٧/٠  ٦  ٦٣٠/١٧  
Linear-by-Linear Association  ٥٢١/٠  ١  ٤١٢/٠  

  
  : )SI( يفصلج حاصل از شاخص ينتا 
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وقوع  يفصل يان الگويب يهاروشاز  يکي يفصلشاخص 
ز به يباشد. در مطالعه حاضر نيم گريو حوادث د هايماريب، هادهيپد

زودرس از  يهامانيزا يفصل ين شاخص و استخراج الگويمحاسبه ا
ر يق رابطه زين شاخص پرداخته شده است که از طريق ايطر

  : است محاسبهقابل

SI =
∑ Aij
11

12
T
. 100 

، )(i = 1,2,…,12 هرماهدر  يشاخص فصل SIدر رابطه فوق
Aij  هر مقدار شاخص درi ماه ،j  هرسالدر  شدهمشاهدهمقدار (j 

  ).۱۱( باشديم T=ƩiƩjAij/10 و (11,…,1,2 =

  

 1394تا  1390 یزمان دوره یدر ط یشاخص فصل یو فصل ر ماهانهیمقاد: )1نمودار(

  
 يهامانيزاوقوع  يماهانه و فصل ير بررسد )۱مطابق با جدول (

که در  يزن باردار ۷۵۹ي، زودرس با استفاده از شاخص فصل
مشاهده شد ، مان زودرس شده بودنديمارستان سبالن دچار زايب

زودرس وجود دارد. مان يوع زايدر ش توجهيقابل يرات فصلييتغ
سال  يهاماهبا  يمشخص طوربهمان زودرس ين نسبت زايهمچن

 يرا در بازه يرات ماهانه شاخص فصليي) تغ۱افته بود. نمودار (ير ييتغ
  دهد.ينشان م ۱۳۹۴تا  ۱۳۹۰ يزمان

  
  بحث

درصد بود  ۹۸/۶مان زودرس يزا ينسب يفراوان، ق حاضريدر تحق
، افتهيتوسعه يکشورهادرصد آمار در  ۹ يال ۵زان يکه با توجه به م

 نيکه ا باشديم ذکرقابل). البته ۹رسد (يبه نظر م قبولقابل در حد
آمده است. با توجه به  دستبه يعيطب يهامانيزان يآمار فقط در ب

ن پژوهش نشان داد يج حاصل از اينتا، مشابه يهاافتهيمطالعات و 
 ،بوده و فصل زمستان يفصل يالگو يمان زودرس دارايوع زايکه ش

ن موارد وقوع را به خود اختصاص داده است. بعد از فصل يشتريب
 يان وقوع بوده و فصل تابستان داريشتريب يز داراييفصل پا، زمستان

بر  )۵و همکاران (١يروژانسک باشد.يمان زودرس مين وقوع زاتريکم

                                                             
1 Rojansky 
2 Lee SJ 
3 Mayvaneh 
4 Matsuda 

ط لد توسو تو يزان باروريدر م يع فصلياعتقاد هستند که توز اين
  .باشديمک مطرح يولوژيدميمطالعات اپ

 )۸و همکاران (٢يج پژوهش لينتا ديمشاهده گرد هايبررسدر 
خود در شهر لندن  قيتحقدر  هاآندارد.  خوانيهمق حاضر يبا تحق

شتر يدرصد ب ۱۰، مان زودرس در فصل زمستانيگزارش کردند که زا
  .اتفاق افتاده است هافصلر ياز سا
ق يز با تحقي) ن۱۱و همکاران (٣وانهيج پژوهش مينتان يهمچن 

 ،دند که در شهر مشهديجه رسين نتيبه ا هاآندارد.  خوانيهمحاضر 
 يبوده و فصل زمستان دارا يع فصليتوز يالگو يمان زودرس دارايزا
) در مطالعه خود ۱۰و همکاران (٤ماتسودا باشد.يوع مين شيشتريب

تابستان و ، ش در ساليدو بار افزامان زودرس را با يزا، در ژاپن
  .کننديمزمستان گزارش 

و ٦ولف، )۱۳و همکاران (٥سد کابررايق ويج تحقين نتايهمچن
 خوانيهم) با پژوهش حاضر ۱۵و همکاران (٧) و استرند۱۴همکاران (

 يدارا، سرد يهاماهز فصل زمستان و ين مطالعات نيدارد و در ا
 قيتحق جياست. طبق نتا مان زودرس بودهيزان زاين ميشتريب

مان زودرس در فصل ين نسبت زايشتري) ب۹و همکاران ( يمنصورقناع
ز ييزان مربوط به فصل پاين متريکمدر زمستان و  آنازپستابستان و 

و ٨نينيالج ندارد. خواني، همج پژوهش حاضريبوده است که با نتا

5 Vicedo Cabrera 
6 Wolf J, Armstrong 
7 Strand Linn B 
8 Lajinian 
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 يبازه زمان يط ٩نيبا استناد به پژوهش خود در بروکل )۱۶همکاران (
 -حرارت ن شاخصيدند که بيجه رسين نتيبه ا ۱۹۹۴تا  ۱۹۹۳

، گريوجود دارد. در مطالعه د داريمعنيبر ارتباط يل ترمپرهرطوبت و 
، قا انجام شده استيان آفري) در بوم۱۷و همکاران (١٠کو يکه توسط را
و  يکه ماه جوال ديمشاهده گردمان زودرس يش در زايدو بار افزا
درصد و  ۹/۱۳درصد و  ۲/۱۷ بيبه ترتزان ين ميشتريب ياکتبر دارا

ش در ين افزايدرصد بوده است که ا ۱/۵ه يزان در فورين متريکم
شتر يا (اکتبر) بيش عفونت ماالري) و افزايفصل کشت و زرع (جوال

 مشاهده شده است.
تسبورگ يدانشگاه پ يروزنامه) در ۱۸( ١١بوم نيهمچن 

هار که در ب يزنان، سدينويممطالعات انجام شده  يبررس يجهيدرنت١٢
  .اشندبيم پذيرآسيببر يل ترمپرهشتر در مقابل يباردار هستند ب

 ييايجغراف يهابخشجه گرفت که در ينت توانيم يطورکلبه
ج ي) و تفاوت در نتا۱۹متفاوت بوده ( يع فصليتوز يالگو، مختلف
 يصاداقتي، فرهنگيي، ايبه اختالف جغراف احتماالً، مختلف يکشورها

مان يش زايافزا، در ژاپن مثالً. شوديممربوط  هاآن يو اجتماع
ش يافزا کشور ومشخص در بخش شمال  طوربهزودرس در زمستان 

کشور غالب است.  يمشخص در بخش جنوب طوربهآن در تابستان 
را  ييايعرض جغراف برحسب يفصل ير الگويين نکته احتمال تغيا

  ).۹( کنديممطرح 
 يمان زودرس را بتوان با الگويزا ير علل تنوع فصليد سايشا

 يفصل يالگوي، و گوارش يتنفس يروسيو يهاعفونت يفصل
ي، وپآتي، آلرژي، روسيآدنوو يهاعفونتي، دستگاه تناسل يهاعفونت

-يومتر ميع انقباض ميکه سبب تسر، هاون ماست سليدگرانوالس
در فشار  يمانند افت ناگهان يط خارجيعوامل مح يبعض، شود

 ليبه دل D نيتاميوزان ير مييتغ، هوا يش آلودگيا افزاي يبارومتر
م ينظو ت يت ضدالتهابيدر پرتو فرابنفش و خاص يرات فصلييتغ
يي، ايو قدرت زا يحاملگ ير فصول الگوييتغ، D نيتاميو يمنيا

  ).۹دانست (مرتبط 

، لياردب ييت آب و هوايحاضر و وضعجه پژوهش يبا توجه به نت
مان زودرس در شهرستان يوع زايباال بودن ش يهيل توجياز دال

اهش به ک توانيم، زييدر فصل پا بعدازآنل در فصل زمستان و ياردب
و درجه حرارت حداقل  D نيتاميوکمبود ي، زان ساعات آفتابيم

 اشاره کرد.
  

  گيرينتيجه
اد و تعد يع فصلياسکوئر در ارتباط با توز يج آزمون کاينتا

 ني. همچنباشديم دار، معنيکه ارتباط دهديممان زودرس نشان يزا
 وجهيتقابلو ماهانه  يرات فصلييتغي، ج حاصل از شاخص فصلينتا

پژوهش  نيدر ا متأسفانه. دهديممان زودرس نشان يوع زايرا در ش
ت مقاال، رانيدر ا يپزشک يايجغراف يرشتهبا توجه به نوپا بودن 

ا ب هاداده يسهيمقاق شده بود و ينه تحقين زميدر ا يار اندکيبس
نکه يد. ضمن ايسر نگرديران ميم مناطق مختلف کشور ايتوجه به اقل

 صورتبه يمارستانيب يهاپرونده موردمطالعه يزمان يبازهدر 
با حجم نمونه باال  هاپرونده تکتک ينبوده و بررس يکيالکترون
 مارستانيب يهادادهبه  ين دسترسيبود. همچن يزمان بر يپروسه
جام قات انيج تحقيداشت. با توجه به نتا برزمانو  يطوالن يپروسه

در مناطق  يطورجدبهن پژوهش يانجام ا، مختلف يشده در نواح
 ۲۰و  ۱۰ يزمان يبازه و درم چندگانه يمختلف کشور با توجه به اقل

 هابيمارستانو  ي. الزم است مراقبان بهداشتگردديمشنهاد يساله پ
 عموقبهو کنترل  ريزي، برنامهرانهيشگيالزم در اقدامات پ يآمادگ

  گردد. ارائهالزم به مادران  يداشته باشند و هشدارها
  

  يو قدردان تشکر
 ليمصوب دانشگاه آزاد واحد اردب ينامهپايانن مقاله حاصل يا

 يدکتر محمدتق يش جناب آقايد بزرگوار خويلذا از اسات باشديم
کمال تشکر و  ياهر يهيصادقد يدکتر سع يو جناب آقا يمعصوم
 را دارم. يقدردان
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THE PATTERN OF SEASONAL DISTRIBUTION OF PRETERM 
DELIVERY IN ARDABIL COUNTY 
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Abstract 
Background & Aims: Some of the causes of preterm delivery almost are known but its biological 
mechanisms are unknown. There is evidence that shows preterm delivery is related with different 
seasons of the year. Finding environmental factors affecting biological mechanisms is important steps 
to reduce preterm delivery. This study aims to determine the seasonal distribution of preterm delivery 
in Ardabil County. 
Material & Methods: This research has been done as a descriptive-analysis with a retrospective 
approach, using hospital cases and climatic data at Sabalan hospital in Ardabil County has analysed 759 
pregnant women (n= 10860) who had preterm delivery complication during the weeks 20-36 over the 
time from March 2011-Feburury 2016. In this study, statistical data analysis using descriptive statistical 
methods and correlation relations were carried out by SPSS software 20. 
Results: There were% 6.98 preterm delivery among 10860 natural birth. Maximum preterm delivery 
outbreak was in winter (% 7.95) (P<0.05) and its minimum outbreak was in summer (% 6.22) that was 
variable with changing of seasons disticly. 
The maximum frequency of preterm delivery was on Aban% 8.91 and minimum on Shahrivar% 4.50, 
also the ratio of preterm delivery according to Seasonal Index (SI) showed that the maximum frequency 
was on Tir with index of 133.44 and its minimum on Shahrivar with 58.85. 
Conclusion: Preterm delivery followed seasonal pattern according to research findings in Ardabil 
County. 
Keywords: preterm delivery, season, Seasonal Index, Ardabil. 
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