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  سال هفدهم                  فصلنامـه 
  ۳۷شماره                    پرستاري 

  ۱۳۸۳بهار                     ايران 

 

  
  

 تی هندی و دالیل خروج آن درمراجعین به مراکز IUDداوم مصرف بیست و یک ماهه تبررسی 
  1380بهداشتی درمانی شهری شهرستان کرج در شش ماهه اول سال 

  

  ٤  حميد حقانی٣  شعله شکرابی٢مه لقا عالمي  ٭١زهرا شاهواري
  

                                                 
  )مولف مسئول٭(  عضو هيئت علمی دانشکده پرستاری مامايی دانشگاه آزاد اسالمی واحد گچساران۱
   عضو هيئت علمی دانشکده پرستاری مامايی دانشگاه علوم پزشکی ايران۲
 ه علوم پزشکی ايران عضو هيئت علمی دانشکده پرستاری مامايی دانشگا۳
   عضو هيئت علمی دانشکده مديريت دانشگاه علوم پزشکی ايران۴

  چکیده
ر مراكز د .تاس پذير برگشت و مدت دراز بارداري از ريپيشگي روش ترين رايج IUD از استفاده حاضر حال در

 .قرار می گيرداستفاده   مورد ساخت شركت پرگناي هندوستان  نوع تيIUD ١٣٧٨ سالاز  ايران  درمانيبهداشتي
لذا  . اين روش را زودتر ترك مي كنند استفاده ازولي بسياري از زنان.  سال است١٠ حداقل IUDكارايي اين نوع  

 مراکز به مراجعين در ناخواسته بارداري وقوع و هندی تی IUD ماهه ٢١داوم مصرف ت  تعيين هدف با وهشپژ اين

كوهورت اين پژوهش يك مطالعه  . انجام گرفت١٣٨٠ سال اول ماهه شش در کرج شهرستان شهري درمانی بهداشتی
  . شدبود و از برگه ثبت موارد جهت گردآوری داده ها استفاده توصيفي گذشته نگر

  شهریدر يكي از مراكز بهداشتي درماني ١٣٨٠ زن كه در شش ماهه اول سال ١٠٠٨تعداد در اين پژوهش 
   .به روش سرشماري در پژوهش شركت داده شدند  بودند کردهIUDگذاری  ياقدام به جا شهرستان كرج

 تداوم احتمال .بود ٦٠٠٦/٠ماه  ٢١هندي در مدت   تيIUD احتمال تداوم مصرف نتايج پژوهش نشان داد كه
خودي ه بد خروج خو .درصد بود ٨/٢٩ماه  ٢١ در مدت IUD خارج كردن .درصد بود ۷۳۰۷/۰ساله  مصرف يك

IUDخارج درصد از كل  ٥/٩د ربه دليل خونريزي و د خارج كردن ،درصد ٣/٨بود آن  خارج كردن دليل ين بيشتر
درصد  ٦حدود بود و درصد  ٥/٢ IUD شدن نخ  به دليل طوالنيخارج كردن. داد را تشكيل IUDسازی های 

  . خارج شد به تقاضاي مصرف كنندهIUD ،موارد
 شترينبي .تحقيقات بود مشابه ساير تي هندي تقريباً IUDتداوم مصرف يافته های اين پژوهش نشان داد که 

اال رفتن سن استفاده  و بIUD با افزايش مدت استفاده از .ه بودگذاري اتفاق افتاد  در سال اول جايIUDعوارض 
 شود عوارض جانبی يپيشنهاد م. ه بودشد كاسته IUD ض، و عوارIUD از شيوع بارداري ناخواسته، خروج ،كننده
  . و به شکل آينده نگر بررسی شود) ماه٢١بيشتر از (طوالنی مدت   درIUDاين نوع

  
  IUDرفآ، تداوم مص  ٣٨٠تي سي يو  IUDپيشگيري از بارداري،  :واژه های کلیدی
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   IUD…     بررسی تداوم مصرف بيست و يک ماهه              ان همکارزهرا شاهواری و

  
٣٧ 

  

  مقدمه
ري از بارداري درازمدت رايج ترين روش پيشگي IUDاستفاده از 

 )٢٠٠٢( Grimes و Hubacher و برگشت پذير است
خواه  همت(اي است  سازي لوله  معادل عقيماين روشاثربخشي 

 Grimes و Hubacher .)١٣٧٦ ،به نقل از برك و همكاران
 بارداري ازها نه تنها وسايل پيشگيري IUD  معتقدند)٢٠٠٢(

 شتي بسيار مهمي هم دارندايمن و مؤثري هستند بلكه فوايد بهدا
 .ند خبرها از آن بي  بيشتر زنان و پزشكان آنكه

Benshushan ،Paltiel و Rojansky )۲۰۰۲ (تيجهن 
ر را مت سرطان آندوي خطردار ور معنيطه  بIUD كه گرفتند

 ها IUD آ استاندارد طاليي ٣٨٠يو   سي   تي.دهد كاهش مي
 Guillebuad ت قابل استفاده اسزنانكه در همه مي باشد 

بودن    مثل پائين بودن ضريب شكست، كمعواملي .)١٩٩٩(
 مختلف رحمي و اندازه هايموارد خروج، قابليت استفاده براي 

 به عنوان يك انتخاب IUD  اينشود كه خروج آسان باعث مي
 و Xiaoqin ،Li ،Xiaoping ،Chuanrong مطرح باشد
Shiyuan )المللي شركت بين. )٢٠٠٣Pregna  وليد كننده ت 

IUDيكي از آ ٣٨٠يو   سي   تي.هاي داخل رحمي است 
 از ١٣٧٨در ايران تا سال . می باشدمحصوالت شركت فوق 

IUDساخت شركت كانادايي  ي نوع تOrthoشد   استفاده مي
 واردات اين ،ه دنبال ورشكسته شدن اين شركت ب۱۳۷۸ سال در

  ساخت شركت پرگناي  نوع تيIUDف و ق متوIUDنوع 
اين نوع . هندوستان در اختيار مراكز بهداشتي دولتي قرار گرفت

IUD كند، گرچه   ميپيشگيری سال از حاملگي ١٠ به مدت
 و Hubacher باشد  سال مي١٢كارايي اين وسيله بيش از 

Grimes )يا بدون  و با مشكالت كماكثر زنان). ٢٠٠٢ 
            دهند  ميبيق تطIUDگونه مشكلي خود را با  هيچ
كنند   استفاده نميIUD اغلب زناني كه ازو )١٣٨١( نخعي

كنند  داليل خود را نگراني و ترس از عوارض جانبي آن ذكر مي
با توجه به كارايي طوالني . )١٣٧٧(سازمان بهداشت جهاني 

مدت اين وسيله لزوم بررسي تداوم مصرف و داليل عدم تداوم 
 با افزايش هآنجا ك از .  محسوس استIUDمصرف اين نوع 
 و باال رفتن سن استفاده كننده از شيوع IUDمدت استفاده از 

به دليل خارج سازی آن بارداري ناخواسته، دفع خودبخودي و 

 بعد از يك IUDشود، تداوم مصرف  درد و خونريزي كاسته مي
شود  هاي ضد بارداري مي  قرص  و مشابهمی يابدافزايش  سال

Cunningham ،Gant ،Leveno ،Gilstrap ،Hauth 
می توان چنين نتيجه گرفت بنابراين  )Wenstrom )۲۰۰۱و 

در ند،  را ترك نكIUD استفاده از، سال اول فردي در اگرکه 
 لذا .باال خواهد بود IUD احتمال ادامه مصرف هاي بعد سال

تي هندي و داليل  IUD تداوم مصرفتواند ه تحقيقي كه ب
پيشگويي كننده ارش نمايد بررسي و گز ماه ٢١در را خروج آن 

  .باشد تداوم مصرف طوالني مدت آن مي
  

  روش کار
تي هندي  IUD كه با هدف بررسي تداوم مصرف اين پژوهش

كوهورت يك مطالعه وقوع بارداري ناخواسته انجام شده است،  و
 كليه زناني كه در شش ماهه اول .باشد نگر مي توصيفي گذشته

اني شهري شهرستان كرج  در مراكز بهداشتي درم١٣٨٠سال 
 پرونده و،  بودندهندي كرده  تيIUDگذاري  اقدام به جاي
در مراكز موجود، و از نظر اطالعات ثبت شده در بهداشتي آنان 

سرشماري در پژوهش به روش بود برگه ثبت موارد كامل 
 پرونده مورد مطالعه قرار ١٠٠٨ مجموع در. ندشركت داده شد

  .گرفت
ابزار  .ها در اين تحقيق برگه ثبت موارد بود دادهگيري  ابزار اندازه

 تيسؤاالشامل قسمت اول . تدوين گرديدفوق در دو قسمت 
قسمت . واحدهاي پژوهش بودفردي براي توصيف مشخصات 

گذاري و زمان خروج  بررسي زمان جاي جهت يتدوم  سؤاال
IUDعلمي ابزار تباربه منظور تعيين اع.  و دليل خروج آن بود 
به منظور تعيين و  ،محتوا از روش اعتبار ري اطالعاتگردآو

زمان استفاده  اعتماد علمي ابزار گردآوري اطالعات از آزمون هم
  .گرديد

  هر مركز، و مطالعهواحد تنظيم خانوادهپژوهشگر با مراجعه به 
كرد و اقدام به پركردن برگه ثبت موارد ، هاي مددجويان پرونده

 ماه پس از ٢١ در مدت هندي را تي IUD تداوم مصرف
 . نمودبررسي آنگذاري  جاي
 ، و تداوم مصرفهندي  تيIUD : شاملين پژوهشا هايمتغير

IUDافزار   نرماز طريق  حاصلهتااطالع.  بودندSPSS  با
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  ان همکارزهرا شاهواری و             IUD…بررسی تداوم مصرف بيست و يک ماهه 

  
٣٨  
 

استفاده از آمار توصيفي و استنباطي مورد تجزيه و تحليل قرار 
ول  از جداهندي  تيIUD تداوم مصرفبه منظور تعيين . گرفت

براي تعيين ارتباط تداوم مصرف با .  استفاده گرديدقیبا
گر از آزمون آناليز واريانس و براي تعيين عامل  متغيرهاي مداخله

 . دش استفاده اختالف از آزمون توكي
  

   نتایج
  .  بود سال٣٦/٢٧±٤/٦ميانگين سني افراد مورد مطالعه 

ا گذاشتن فاصله آخرين زايمان ت  داشتند،رصد يك زايمان د٤٦/۶
IUD زنان درصد ٦٣.  بودسال كمتر از يك موارد درصد ٥/٥٥ 

   گذاشتهIUDدرصد در دوره قاعدگي  ٣٧در دوره شيردهي و 
 ماه و ٥/١-٦ بين درصد ٠٧/٤٧طول مدت شيردهي در  .ندبود
درصد از واحدهاي  ٣/٩٥ . ماه بود٦درصد بيشتر از  ٧٦/٤٦

درصد موارد آزاد  ٥/٥٢شغل همسر در  ،دار بودند   خانه پژوهش

درصد  ٦/٣درصد زنان داراي تحصيالت متوسطه و  ٨/٣٢ ،بود
 درصد ۱/۳۲سطح تحصيالت  داشتند تحصيالت دانشگاهي

 مل گذارندهعا .ي بوددرصد دانشگاه ٧/٦ راهنمايي و در انهمسر
IUD نوع آخرين زايمان  .ي بودمايدرصد كارشناس ما ٣/٧٥ در

وضعيت  ،ژينال بوداش ودرصد از واحدهاي پژوه ٥/٦٧در 
درصد  ٧/٩٣در  IUDگذاري  خونريزي قاعدگي قبل از جاي

درصد از زنان داراي سابقه عفونت دستگاه  ١/٨ . بودطبيعي
   . بودندتناسلي

 تي هندي IUD  و داليل خروجدر اين پژوهش تداوم مصرف
نشان داد  ها داده.  ماه مورد بررسي قرار گرفت٢١در مدت ) پرگنا(
 ماه ٢١ تي هندي در مدت IUDتداوم مصرف ل  احتماكه

 ۷۳۰۷/۰ ساله  تداوم مصرف يكاحتمال .ت اس بوده٦٠٠٦/٠
  ). ١جدول شماره ( درصد بود

  
 در مراكز بهداشتي درماني شهري كرج اقدام به ١٣٨٠ تي هندي در مراجعيني كه در شش ماهه اول سال IUDتداوم مصرف  -١جدول شماره 

  دندکرده بو IUDگذاري  جاي
 

احتمال تجمعي 
باقي ماندن فرد 
 تا آخر دوره

احتمال باقي 
ماندن فرد در 
 دوره سه ماهه

احتمال خارج 
 در IUDكردن 

 دوره سه ماهه

تعداد افرادي 
 را IUDكه 

 خارج كرده اند

 تعداد افراد
 در IUD نگهدارنده

 اين فاصله زماني 

افراد تعداد 
خارج شده 
 از مطالعه

تعداد افراد 
وارد شده 

 ه مطالعهب

فواصل 
زماني بر 
 حسب ماه

٠  ١٠٠٨ ٥٠ ٩٨٣ ٩٥ ٠٩٦٦/٠ ٩٠٣٤/٠ ٩٠٣٤/٠ 
٣ ٨٦٣ ٤٢ ٨٤٢ ٥١ ٠٦٠٦/٠ ٩٣٩٤/٠ ٨٤٨٦/٠ 
٦ ٧٧٠ ٣٢ ٧٥٤ ٣٨ ٠٥٠١/٠ ٩٤٩٦/٠ ٨٠٥٩/٠ 
٩ ٧٠٠ ٤٩ ٦٧٧ ٣٣ ٠٤٨٧/٠ ٩٥١٣/٠ ٧٦٦٦/٠ 
١٢ ٦٢٢ ٩٢ ٥٧٦ ٢٧ ٠٤٦٩/٠ ٩٥٣١/٠ ٧٣٠٧/٠ 
١٥ ٥٠٣ ١٠٣ ٤٥١ ٢٦ ٠٥٧٦/٠ ٩٤٢٤/٠ ٦٨٨٦/٠ 
١٨ ٣٧٤ ١٤٨ ٣٠٠ ٢٥ ٠٨٣٣/٠ ٩١٦٥/٠ ٦٣١٢/٠ 
٢١ ٢٠١ ١٩٦ ١٠٣ ٥ ٠٤٨٥/٠ ٩٥١٥/٠ ٦٠٠٦/٠ 

هاي  ماهه در گروه ٢١اله و يک سدر اين پژوهش تداوم مصرف 
گرچه تداوم  ،اي نداشت سني مختلف تفاوت قابل مالحظه

        سال كمتر از ساير ٢٠ماهه در گروه سني زير  ٣مصرف 
 به دليل باالتر بودن ميزان خروج  كه احتماالًسني بودهاي  گروه

هاي  خود در ماهه خروج خود ب(باشد  خودبخود در اين گروه مي
اما احتمال تداوم  ) بيشتر اتفاق مي افتدIUDگذاري  اي جولا

 سال بيشتر بود ٢٠ در زنان زير IUD  ماهه٢١مصرف 
)٦٦٧٩/٠.(   

 ١٢ تداوم مصرف  احتمالزايمان داشتند ٣كمتر از در افرادي كه 
 که نسبت به  بود٥٧٢٢/٠ و ٧١٨٨/٠ به ترتيب IUDماهه ٢١و 

 و  زايمان داشتند کمتر بود۳ زايمان و يا بيشتر از ۳افرادی که 
 و تعداد زايمان IUD آزمون آناليز واريانس بين تداوم مصرف

، آزمون توكي نشان )=٠١/٠P( داددار آماري نشان  ارتباط معني
 زايمان با گروه کمتر يا بيشتر ۳تالف بين گروه دارای که اخداد 
دارای         به طوری که در زنان .  زايمان معنی دار بوده است۳از 
  .)٧٣٧٨/٠(احتمال تداوم مصرف نيز بيشتر بود ،  زايمان۳
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   IUD…     بررسی تداوم مصرف بيست و يک ماهه              ان همکارزهرا شاهواری و

  
٣٩ 

  

كه در دوره شيردهي و  ماهه در افرادي ٢١تداوم مصرف احتمال 
تفاوت کرده بودند  IUDاقدام به جای گذاری  ،يا قاعدگي

 ماهه ٢١له و سا كداوم مصرف يتاحتمال  نداشت،چنداني 
IUD بود ارندهذگ عامل در افرادي كه دانشجوي مامايي 

كارشناس  ارندهذه عامل گبود ک افرادي بيش از) ٦٦١٨/٠(
كه شايد  بود،) ٥٩٠٣/٠( كاردان مامايييا و  )٦٠٠٢/۰(مامايي 

 مامايي جهت يانجو دانش توسطرف وقت بيشتردليل آن ص
البته آزمون آناليز واريانس تفاوت . مشاوره با مددجويان باشد

  . گذارنده نشان نداد مصرف و عامل  بين تداوميدار معني
 وضعيت كه  در افراديتي هندي IUDماهه  ٢١تداوم مصرف 

 كم بوده است IUDگذاري  خونريزي قاعدگي آنان قبل از جاي
ين علت كه چون ا  بهشايد) ٤٩١٩/۰(ها بود  كمتر از ساير گروه

خونريزي قاعدگي زنان كم ميزان  IUDگذاري  قبل از جاي
  آنانميزان خونريزي را زيادتر مي كندIUD بوده است و 

 از قبل وفق دهند و در  بيشترنتوانسته اند خود را با خونريزي
  . نموده اندIUDنتيجه اقدام به خارج كردن 

ماه  ٢١در مدت تی هندی  IUD خارج كردن پژوهش ايندر 
 حاملگي داخل به دليل IUD  كردنجارخ، درصد بود ٨/٢٩

 خروج ،IUD خارج كردن دليل ينشتر بي.درصد بود ٦/٠ رحمي
  .)درصد ٣/٨(بود آن خودي ه بد خو

خونريزي و اشکال مختلف به دليل خارج كردن در تحقيق حاضر 
. داديل  را تشك سازی هارجادرصد از كل خ ٥/٩ در مجموع درد

 به نمايش )۲( در جدول شماره IUDساير داليل خارج کردن 
  .گذارده شده اند

 با وجود IUD تداوم مصرفحتمال ا ،برحسب داليل خروج
 است  بوده كمترخوده ب ي مثل حاملگي و خروج خودعوارض

 احتمال بروز اين عوارض كمتر از ساير ١٥ در ماه .)٤٤٤٤/٠(
ين عوارض به  با وجود اIUDتداوم مصرف و احتمال  عوارض 
احتمال ) ١٤٨٨/٠ و ١٠١١/٠ در مقابل ٠٣٣٣/٠. (ديرس حداقل 
درد حين  ي مثل خونريزي و عوارض با وجودIUD ماندن باقي

 ششم  سه ماهه در انتهاي و٧٧٥٣/٠ در سه ماهه اول قاعدگي
 مثل عفونت و كمر درد در يرضعوا .بود ٠١١٢/٠  ،١٨ يعنی ماه

 خارج سازی قبلي باعث  عوارض گروه٢ از سه ماهه اول كمتر
IUD تداوم مصرف بنابراين احتمال  . بودندشدهIUDبا وجود  

 است اين عوارض در ماه هيجدهم نيز  بودهاين عوارض بيشتر
 مصرف و احتمال تداوم  بودندشده IUD  سازیجارباعث خ
IUD  بوده  ٠٣٣١/٠اين عوارض در اين سه ماهه با بروز همراه
 به دليل IUD موردي از خروج ،١٨-٢١سه ماهه  بين است
 IUD مصرف و احتمال تداوم مشاهده نشد  خاصي عارضه

  .است بوده اين سه ماهه صفر درهمراه با عارضه 
  

 جدول توزيع فراواني و فراواني درصد داليل خروج - ٢جدول شماره 
IUD آن گروه از واحد های پژوهش مراجعه کننده به مراکز  در

 ماه خارج ٢١ را در مدت IUD كه درمانی شهری کرج،بهداشتی 
  ١٣٨٠ ،ندبودكرده 

درصد به  فراواني IUDداليل خروج 
 *كل

درصد نسبت 
 به خروج

٦/٠ ٦ حاملگي داخل رحمي  ٢ 
٣/٨ ٨٤ خروج خود به خودي  ٢٨ 

١/٥ ٥١ خونريزي زياد و سنگين  ١٧ 
٤/١ ١٤ خونريزي طوالني مدت  ٦/٤  

لكــه بينــي و خــونريزي 
  دو قاعدگيبين

٤/٢ ٢٤  ٨ 

٣/٢ ٢٣ عفونت  ٦/٧  
٦/٠ ٦ كمردرد  ٢ 

٥/٢ ٢٥ IUDطوالني شدن نخ   ٣/٨  
گذاري نـا مناسـب      جاي

 طبق سونو
٧/٠ ٧  ٣/٢  

٦/٦ ٢ ٢٠ تمايل به بارداري مجدد  
٣/٠ ٣ نارضايتي همسر  ١ 

 ٢/٠ ١/٠ ١ فوت همسر و طالق
 ١ ٣/٠ ٣ نميآ

 ٣/٤ ٣/١ ١٣ نارضايتي فرد
 ٣/٣ ١ ١٠ ساير علل
 ٣/٣ ١ ١٠ نامعلوم
 ١٠٠ ٨/٢٩ ٣٠٠  جمع

  . نفر بوده است١٠٠٨تعداد كل نمونه ٭   
  

  بحث و نتیجه گیری
 ماه ٢١در مدت  IUD اين نوع تداوم مصرف يافته ها نشان داد

 مربوط به ساير تحقيقات نتايج گزارش شده در  مشابهتقريباً
IUD تداوم مصرفاحتمال  .ه است بود آ۳۸۰ تی سی يو 
IUD كه با يافته بود٦٠٠٦/٠ ماه ٢١ تي هندي در مدت  

Fleming ،Davie و Glaster )١٩٩۷ ( ماه ٢٤كه بعد از 
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  ان همکارزهرا شاهواری و             IUD…بررسی تداوم مصرف بيست و يک ماهه 

  
٤٠  
 

درصد گزارش  ٦٠را   آ،٣٨٠تي سي يو ميزان تداوم مصرف 
  ماه ٢١ در مدت IUD خارج كردن . مشابه استتقريباً نده اكرد

       IUDخارج کردن ) ۱۳۸۰(، هاشم زاده درصد بود ٨/٢٩ 
.  درصد گزارش کرد۸/۱۴ آ در سال اول را ۳۸۰يي يو  سی تی
   حاملگي داخل رحمي  به دليلهندي  تيIUD  كردنجارخ
و  Bonacho ،Pita ،Inmacolada .بود درصد ٦/٠

Besteiro )١٩٩۹ ( نيز ميزان حاملگي داخل رحمي را كمتر از
 IUDبيشترين خروج . اند حاملگي درصد زن گزارش كرده ١
با افزايش مدت  .گذاري اتفاق افتاد در سال اول جاي )د درص٧٥(

 و باال رفتن سن استفاده كننده از شيوع IUDاستفاده از 
  .شدكاسته  IUD خروج  وبارداري ناخواسته

 و كارايي طوالني IUDگذاري  با توجه به هزينه اوليه در جاي
        شود افرادي براي  شنهاد ميآ، پي  ٣٨٠تي سي يو مدت 
تمايل دارند فاصله  انتخاب شوند كه IUDگذاري اين نوع  جاي

يا افرادي كه فرزند گذاری بين مواليد طوالنی داشته باشند و 
هاي دائمي هم  خواهند و مايل به استفاده از روش ديگري نمي

 نيز جاي) ٢٠٠١( و همکاران Cunningham .باشند نمي
 زمانی مايلندكه  توصيه می کنند در زنانيرا  IUDگذاري 

كه   توجه به اينبا. طوالنی بين بارداری خود فاصله بيندازند
و داليل  كم حاضرحقيق ت در IUD  خارج سازیداليل شخصي

 تحقيقو از طرفي نتايج ) ها  درصد خروج٨٠(پزشكي باال بود 
 ساير مشابه اًتقريب هندي يت IUDنشان داد كه عوارض جانبي 

  به منظور بررسیهشيپژو مي شود پيشنهاد  ،تحقيقات است
 .انجام شود هندي تي IUDفاده كننده از ترضايت مددجويان اس

Aziz و Osman )معتقدند كه پذيرش و ادامه مصرف ) ١٩٩٩
ثير توانايي أ تحت تا قويمددجويك روش پيشگيري از سوي 

 . صورت عدم رضايت اوستدرانتخاب و تغيير روش 
  

  تقدیر و تشکر
ه از رياسـت محتـرم دانـشكده        دانـد كـ    پژوهشگر بـر خـود مـي      

 محترم پژوهشي و دانـشجويي،       های اري و مامايي، معاونت   تپرس
مسئول محتـرم قـسمت كـامپيوتر، پرسـنل محتـرم كتابخانـه و              
پرسنل محترم مراكز بهداشتي درماني شهرستان كـرج قـدرداني          
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