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  چكيده

ـ ين زنـان ا يات در بيان تنها روش معمول مصرف دخان يدن قل يد كش يشا: سابقه و هدف   ن يخـصوص سـاكن   بـه  يران

ـ آ يرفته شده بوده و مذموم به شمار نمي پذي عملي كه از لحاظ اجتماع، كشور باشديمناطق جنوب  ن بـر آن  ايبنـابر . دي

ه وزن هنگـام تولـد،      يـژ و ه سالمت نوزاد ب   يها  را بر مشخصه   يان در دوران باردار   يم كه اثرات نامطلوب مصرف قل     يشد

  . مي نمائيبررس

ـ   يدن قل ي به كش  ي به نحو  ي از مادران كه در دوران باردار      يگروه: ها  روشمواد و    انـد و گـروه      نمـوده  يان مبادرت م

انتخـاب و   ،  162 و   82ب بـا حجـم      تيتر ه ب ،اند ات نداشته يگونه مصرف دخان   چي ه ي از مادران كه در دوران باردار      يگريد

  .دي گرديآور ها و نوزادانشان جمع در مورد آناطالعات الزم 

اند نسبت به گـروه      ان داشته ي كه مادرانشان مصرف قل    ين وزن نوزادان  يانگيدست آمده م   هج ب يبر اساس نتا  : ها افتهي

گر، مانند    مخدوش يهايرپس از حذف اثر متغ     .تر بوده است   كم) اند ان نداشته ي كه مادرانشان مصرف قل    ينوزادان(شاهد  

ـ  م ،كيون لوژست يون چندگانه و رگرس   يز رگرس ي توسط آنال  ي حاملگ يها مادر، وزن مادر و تعداد هفته     سن    يهـا  نيانگي

وزن شـدن    ن شـانس كـم    يچن هم . گرم نشان داده است    160 به اندازه    ياستاندارد شده وزن نوزادان در دو گروه اختالف       

ـ در ا  .گـردد  يباً سه برابر م   يداشته باشند، تقر  ان  ي كه مصرف قل   يدر گروه مادران  ) تر ا كم ي گرم   2500( نوزاد ن مطالعـه   ي

 يسترس تنفـس ي سالمت نوزادان مانند نمره آپگار، ديها گر مشخصهي و ديان در دوران باردار  ين مصرف قل  ي ب يارتباط

  .ديو طول قد نوزادان مشاهده نگرد

 .دنبـال دارد   ه نوزاد ب  يهش وزن را برا    خطر كا  يان در دوران باردار   ين مطالعه نشان داد كه مصرف قل      يا: گيري  نتيجه

 جامعـه،   يگـذاران بهداشـت    استيرا به س  آن  ه  ي مبارزه عل  ،ن زنان يان در ب  يمصرف قل ي  وع نسبتاً باال  يشبا توجه به    لذا  

  .مينمائ يه ميتوص

  

   شدهنسبت شانس استاندارد، ن استاندارد شدهيانگي مي،ان در حاملگي مصرف قل،وزن هنگام تولد: يدي كليها واژه

  

  مقدمه

 ارتبـاط مـصرف     ي به منظور بررس   ياديتاكنون مطالعات ز  

 يها يژگيگر و ي نوزاد و د   يوزن  و كم  يگار در دوران حاملگ   يس

ن مـصرف  ي ارتباط بياما بررس. زاد انجام گرفته استسالمت نو 

تر مورد توجه قرار      آن كم  يامدهاي و پ  يان در دوران حاملگ   يقل

ع نبـودن   يگار و شا  يع بودن مصرف س   يد شا ي، كه شا   است گرفته

ـ در ا .  آن باشـد   ي علت اصـل   يان در جوامع غرب   يمصرف قل  ن ي

ـ           يتحق گار در دوران   يقات نشان داده شده اسـت كـه مـصرف س

 ي ال 150 در حدود    يطور متوسط باعث كاهش وزن     ه ب يحاملگ

ـ      400 جـه  ي كـه در نت ،]8،12،4،15[گـردد    ي گرم در نـوزادان م

  E-mail: hajivandy@yahoo.com، 0711-2524044 :نمابر، 0711-2524044 :تلفن.   نويسنده مسئول*

  13/12/84: ؛ تاريخ پذيرش8/10/84: تاريخ دريافت
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  ين قائدي و حسيوند يعبداله حاج...                                                               آن بر ري و تأثي در دوران باردارانيمصرف قل

ـ ) LBW( هنگام تولـد     يوزن ش نسبت كم  يباعث افزا  گـردد   يم

ن مطالعات نـشان داده شـده   ي از ا  ين در برخ  يچن هم. ]8،4،15[

ـ     يش مصرف س  ياست كه با افزا      دريتـر  شيگار، كـاهش وزن ب

ـ   ].4،15[شود  يجاد مينوزاد ا  گـر  يگار و دي ارتبـاط مـصرف س

 ي جفـت سـرراه     و مان زودهنگام ي مانند زا  ي حاملگ يامدهايپ

 .]7،13[ مقاالت گزارش شده است يز در برخين

خـصوص   بـه  جهان   ي از كشورها  ياريان در بس  يمصرف قل 

ج مطالعـات   يبراسـاس نتـا    .قـا رواج دارد   يانه و آفر  يدر خاورم 

ـ      انجام شـده در    ـ وع مـصرف قل   ي كـشور مـصر ش ان در افـراد    ي

كشور لبنـان    زان در ين م ي ا ].10[باشد   يدرصد م  11 سال بزرگ

استعمال . ]16[ است درصد در زنان     13 درصد در مردان و      12

ـ ن در شـبه جز    يچن ان هم يدود قل  ـ ره عربـستان، ترك   ي  ،ه،  هنـد   ي

براسـاس  . ز رواج دارد  ين ن ي از چ  ي بنگالدش و مناطق   ،پاكستان

ـ ات انجام شده مـصرف قل     مطالع ـ ان در ا  ي  3/5ران در حـدود     ي

 ساله مـصرف آن رو  15-24 يباشد، اما در گروه سن  يدرصد م 

در ) 1379سال  (ش است و در زمان مطالعه انجام شده         يبه افزا 

   ].1[باشد  ي درصد م4/1ر ب براين گروه سنيا

 در استان هرمزگـان انجـام    1380  كه در سال   يا در مطالعه 

 2/8 ساله و بـاالتر برابـر   15ان در افراد يرف قلوع مص ي ش ،شد

  ].2[درصد بوده است 

ان، ارتباط مصرف   يمطالعات انجام شده در مورد مضرات قل      

  سرطان معده  ،]5[ش خطر ابتال به سرطان دهان       يرا در افزا   آ ن 

وم در مـو    يش كادم يافزا ،]11[ه  ي، سرطان ر  ]6[ ي سرطان مر  و

 و كـاهش    ]3[ يه تنفـس  ، كاهش عملكرد دسـتگا    ]16[و ناخن   

ـ ان قلگكننـد  ن مـصرف  يچن هم. اند  نشان داده  ]9[ يبارور ان در ي

ــمقا ــصرفي ــا م ــدگان ســ سه ب ــگار، ميكنن ــي ــر شيزان ب  از يت

 در  ].17[انـد    ن را در خون خود نـشان داده       يهموگلوب يكربوكس

 به منظـور    1996-1997 كه در كشور لبنان در سال        يا مطالعه

ـ ارتباط مـصرف قل     انجـام گرفـت،     ي حـاملگ  ياامـده يان و پ  ي

 كـه در دوران     ين وزن نوزادان مادران   يانگيد كه م  يمشاهده گرد 

تـر از     گرم كـم   100 در حدود    ،اند ان داشته ي مصرف قل  يحاملگ

ـ       يانگيم  امـا اخـتالف     ،باشـد  ين وزن نوزادان در گروه كنترل م

  .]14[ يستدار ن ي معنيموجود از لحاظ آمار

  اه مواد و روش

 يهـا  مارسـتان ي هـستند كـه در ب      يزنـان . ت هـدف  يجمع

ـ از ا . انـد  مان داشـته  ي بوشهر و برازجان زا    يشهرها ن جامعـه   ي

ان ي مصرف قل  ي مورد كه در دوران باردار     83 به حجم    يا نمونه

ـ  مـصرف قل   ي مورد كـه در دوران حـاملگ       161اند و    داشته ان ي

 كه قبـل    يمادران. عنوان گروه شاهد، انتخاب شدند     ه ب ،اند نداشته

ـ    ي قل ياز حاملگ  ، يكردنـد و بـا شـروع حـاملگ         يان مـصرف م

. ز در گروه شاهد قـرار گرفتنـد    ياند ن  ان را ترك كرده   يمصرف قل 

، در مطالعه شـركت داده      يي و دوقلوزا  ييزا ن موارد مرده  يچن هم

  .نشدند

ها طـول    دادهيآور  جمع ي در حدود ده ماه برا     يمدت زمان 

ـ  قل وع مصرف يبودن  ش    شدن آن كم   ي كه علت طوالن   ،ديكش ان ي

  كه در  يتعداد افراد .  توسط مادران بوده است    يدر دوره باردار  

 پـنج نفـر از      ، نمودند يها همكار  نامه ل پرسش يمصاحبه و تكم  

 ي و پرسـتار   يي ماما يها مان با تخصص  ي زا يها ن بخش يشاغل

 عين اجتمـا  يمأ ت يها مارستانيها ب   داده يآور محل جمع  .بودند

. بـود ور برازجان   ي شهر 17ن  مارستاي در بوشهر و ب    يالهد و بنت 

شــونده و مــسئوالن   ت زنــان مــصاحبهي مــصاحبه، رضــايبــرا

  . بوديمارستان الزاميب

نامـه    كـه توسـط پرسـش   يفي و ك ي كم يرهايمتغ .رهايمتغ

 مـادر،   يتعداد حاملگ  دند عبارت بودند از سن مادر،     يثبت گرد 

مـان، فاصـله   ي، رتبه تولد نوزاد، نوع زا    ي حاملگ يها هفته تعداد

 ،ي در دوران بـاردار    يمـار ي، وزن مادر، وجود ب    يمان قبل يا زا ت

ـ مـصرف قل   سابقه تولد نوزاد كـم وزن،       ،يان در دوره بـاردار    ي

ـ   ـ     ،يگار در دوران بـاردار    يمصرف س صـورت   همـصرف دود ب

، د، محل تولد نـوزا يان قبل از دوره باردار  يرفعال، مصرف قل  يغ

انـدازه دور   م،ق اول و پنج ينمره آپگار در دقا    وزن هنگام تولد،  

 هنگام تولد، باور مادر     ي و ناهنجار  يسترس تنفس يد سر نوزاد، 

 . فرد و نوزادي سالمتيان برايدر مورد مضرات قل

ـ  متغ ي،ن بررس يامد در ا  ين پ يتر مهم ر وزن هنگـام تولـد و       ي

ـ ن مواجهـه متغ   يتـر  مهم ـ ر مـصرف قل   ي  يان در دوران بـاردار    ي

رنـد  يگ يروه قرار م   كه بر اساس آن مادران در چهار گ        ،باشد يم
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ـ  :ب عبارتند از  يترت هكه ب  ـ  كـه مـصرف قل     ي گروه ان در دوران   ي

 دو بـار مـصرف     يا  كه حداكثر هفته   ياند، گروه   نداشته يحاملگ

ـ  كـه هـر روز       ياند، گروه  ان داشته يقل ـ بـار مـصرف قل     كي ان ي

ـ ش از   ي كه روزانه ب   ياند و گروه   داشته ـ بـار مـصرف قل     كي ان ي

ـ  كـه مـصرف قل     يدران ما ين برا يچن هم. اند داشته ان در دوران   ي

ـ اند شروع مصرف در سـه ماهـه اول        داشنه يحاملگ ـ ا دوم ي ا ي

  .دين گرديي تعيسوم حاملگ

 كه با  وزن هنگـام       يگر احتمال   مخدوش يرهاين متغ يتر مهم

ـ ز در ا يتولد ارتباط دارند ن    ـ ن تحقي  سـن  :ق عبـارت بودنـد از  ي

ـ   يمادر، وزن مادر، فاصله بـا زا        يهـا  هفتـه  و تعـداد  يمـان قبل

  . يحاملگ

نوزاد در    مادر و  242 يها مجموع داده در   .ها  ز داده يآنال

 كـه  ييرهايمتغ. ز قرار گرفتي و مورد آنال  يآور ق جمع ين تحق يا

ز قـرار   يمـورد آنـال     نشده بودنـد،   يريگ ل مختلف اندازه  يبه دال 

 بودند كه مصرف    يناسه مادر ي مورد مقا  يدو گروه اصل  . نگرفتند

ـ  مصرف قلي كه در دوران حاملگ    يد و مادران  ان ان نداشته يقل ان ي

 وزن هنگام تولـد     ،ن دو گروه  ي در ا  ي اصل يامدهاياند و پ   داشته

ـ  .  هنگام تولد بوده است    يوزن نوزادانشان و كم    يدار يسطح معن

 اگـر چـه     .در نظر گرفتـه شـده اسـت       % 5ها   هيدر آزمون فرض  

ـ ن% 10تر از     كم P-value ريمقاد ـ        ي ه ز مـورد توجـه قـرار گرفت

ـ  يرهاي وجود اختالف متغ     آزمون يبرا. است ـ ي و ك  ي كم  در  يف

 دو  ي و كـا   t-student  آزمون يها ب از مالك  يترت هدو گروه، ب  

 يها بـرا   نيانگيد و شدت ارتباط توسط اختالف م      ياستفاده گرد 

ـ ي كيرهاي متغيبراOdds-ratio   و نسبت شانسير كميمتغ  يف

ك يون لجـست  يرسون چندگانه و رگ   يز رگرس يآنال. دي گرد يبررس

 يهـا  سه پاسخ ي مقا يگر برا   مخدوش يرهاي حذف اثر متغ   يبرا

 يهـا  نيانگي كه منجر به محاسبه م  ،كار گرفته شد   ه ب يفي و ك  يكم

  .دياستاندارد شده و نسبت شانس استاندارد شده گرد

  

 جينتا

ـ  كـه در ا    ي مـادر  242از تعـداد     .ي كل يها  مشخصه ن ي

 مـصرف   يدوران باردار  مورد در    179 ،اند مطالعه شركت داشته  

ـ  مـصرف قل ي مورد در دوران بـاردار 83اند و  ان نداشته يقل ان ي

 يصـورت تـصادف    ه ب ، از مادران  يريگ جا كه نمونه   از آن . داشتند

ـ توان نـسبت مـصرف قل      ي نم ،نبوده است  در را  ان در مـادران     ي

ـ مقدار مـصرف قل   .  دانست 179/83 برابر   يدوره باردار  ان در  ي

دو بار در هفته تـا      -يكياند، از    ن داشته اي كه مصرف قل   يمادران

 كـه  ي تعـداد مـادران  .ر بـوده اسـت  يبار در روز متغ كيش از   يب

ـ تر در روز مصرف قل     شيا ب يبار   كي  مـورد   45 ،انـد  ان داشـته  ي

بار در روز    كيتر از    ان كم ي مادر مصرف قل   38باشد و تعداد     يم

ـ  نفر مـصرف قل    70 يعنيها   ن اكثر آن  يچن هم. اند داشته  را از   اني

 نفـر   13 در شروع كـرده بودنـد و فقـط          يسه ماهه اول حاملگ   

ان در سه ماهه دوم و سـه ماهـه سـوم بـوده              يشروع مصرف قل  

  .)2جدول (است 

 در دو گروه مـادران      ي حاملگ يها  تعداد هفته  يها نيانگيم

ـ    يان از لحاظ آمـار    يبا و بدون مصرف قل      يدار ي اخـتالف معن

ـ تغ م يكـه بـرا    چنـان  هم. نشان ندادند  وزن مـادر، دو گـروه       ري

 سن مادر، رتبـه تولـد       يرهاي متغ يبرا.  نداشتند ياختالف آمار 

 دو گروه با هم     يها نيانگي، م ي با تولد قبل   ينوزاد و فاصله زمان   

  .  نشان دادنديدار آمار ياختالف معن

 در دو ،انـد  مار شدهي ب ي كه در دوران حاملگ    يدرصد مادران 

ن ي كـه بـا سـزار      ييها مانيبت زا  برابر است، اما نس    باًيگروه تقر 

ـ انجام شده در گروه مادران بـا مـصرف قل     ـ ي ش از نـسبت  يان ب

ــصرف قل  ــدون م ــادران ب ــروه م ــشابه در گ ــم ــي ــد  يان م باش

)053/0p= .(   رفعـال در   يصورت غ  هان ب ينسبت استعمال دود قل

ـ  ن يان قبل از حـاملگ    ين مصرف قل  يچن  و هم  يدوران حاملگ  ز ي

انـد   ان داشته ي مصرف قل  ي باردار  كه در دوران   يدر گروه مادران  

 در هـر دو     p-value ري كه مقاد  ،باشد يتر از گروه شاهد م     شيب

ـ ن توز يچن هم.  بوده است  01/0 تر از  آزمون كم  ع نـوزادان بـر     ي

ـ گـروه مقا  اسـاس رتبـه تولـد در دو    ـ  ،سهي باشـد   ي متفـاوت م

)001/0p<( .   ز در گروه مادران بـا      يوزن ن  سابقه تولد نوزاد كم

 اما بـا توجـه بـه        ،باشد يتر از گروه شاهد م     شين ب ايمصرف قل 

انـد و    داشـته يتر  كمين سنيانگيكه مادران در گروه شاهد م     نيا

ـ  نيينسبت پا  بهز  ين گروه ن  يرتبه تولد نوزاد در ا      در ،باشـد  يتر م

ـ    ن گروه كميوزن در ا  جه سابقه نوزاد كم   ينت  اگـر  يتـر اسـت حت
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ـ ان را ن  يرعدم مصرف قل  يثأت ـ ز در ا  ي ـ وه در نظـر نگ    ن گـر  ي   .)1جدول ( ميري

  اند  داشتهيماني مورد مطالعه زايها مارستاني مختلف زناني كه در بيها يژگيو. 1جدول 

 P.Value  تعداد  اند داشتهان يمصرف قل  تعداد  اند نداشتهان يمصرف قل  رينام متغ

 S.D(   )2/6 ( 17/26  179   )6/6 (04/30  83  0.001 (ين سنيانگيم

Gestational age) S.D (به هفته   )0.15  82  16/39 ) 4/7(  168  86/38 ) 2/7 

 S.D(  )45/1 (24/2  170  )02/2 ( 44/3  83  0.008(ن رتبه تولد يانگيم

 S.D(  )6/29 (44/54  98   )69/36 ( 62/66  72  0.02( به ماه يفاصله با تولد قبل

 0.89  81  51/72) 9/13(  172  75/72 ) 9/12(  وزن مادر

 0.05  83  7/27  179   %3/17  نيسزار
    مان      ينوع زا

  -  -  3/72  -  %7/82  يعيبط

 0.82  83  9/16  180  %6/15   مادر يماريب

 0.79  83  9/34  180  %35  مصرف دارو

Passive Smoke 30%  179  1/56%  82  0.001 

 0.001  83  %6/91  180  %11  يان قبل از حاملگيسابقه مصرف قل

 0.658  83  1/65  180  2/62  بوشهر
  محل تولد

  -  -  9/34  -  8/37  برازجان 

1  40  170  5/14  83  0.000 

2  2/28  -  7/21  -  -  

3  5/13  -  1/24  -  -  

  رتبه تولد 

          

         

        4  2/18  -  8/39  -  -  

ســـابقه تولـــد  0.000  82  3/18  178  5/4  )يبل(

  -  -  7/81  -  5/95  )ريخ(  نوزاد كم وزن

  

  ان در زنانيت مصرف قليبا وضع) LBW( هنگام تولد يوزن  تولد نوزادان و درصد كمن وزن هنگاميانگيم. 2جدول 

 P.Value  تعداد   هنگام تولديوزن درصد كم  تعداد (S.D)وزن هنگام تولد  رينام متغ

  ان يمصرف قل 0.34  178  4/8  178 3180) 538(  ريخ

 0.079  83  7/15  83  3111) 558(  يبل                  

 -  178  4/8  178  3180) 538(  اصالً

 -  38  3/5  38  3214) 492(   دو باريكي يا هفته

 -  20  25  20  2997) 548(  بار كيهر روز 

زان مـصرف   يم

  ان يقل

 P=0.012  25  24  25  3046) 649(  بار در روز  كيش از يب

 -  70  1/14  70  3076) 569(  ماهه اول سه

  -  12  0  12  3354) 438(  ماهه دوم سه
شروع مـصرف   

  انيقل
 P=0.20  7  6/28  7  3150) 744(  ماهه سوم  سه

  

ن وزن هنگـام تولـد      يانگي م .ن وزن هنگام تولد   يانگيم

ـ  مـصرف قل ي كـه در دوران حـاملگ      ينوزادان در دو گروه    ان ي

انـد   ان نداشـته  ي كه مصرف قل   يو گروه ) گروه مواجهه (اند   داشته

ه محاسـب  گرم 3180 گرم و   3111ب برابر   يترت ه ب ،)گروه شاهد (
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 گرم اختالف موجـود   558 و   538 يارهاي با انحراف مع   .ديگرد

ـ    70حدود    دو گروه كه در    يها نيانگين م يب  از  ،باشـد  ي گـرم م

 يرهـا يكـه متغ   نياما با توجه به ا    . يستدار ن  ي معن يلحاظ آمار 

 بـا  ي حاملگيها  تعداد هفته  ، سن مادر  ، مانند وزن مادر   يمختلف

ج ينتـا   بـر   را ها ر آن ي تأث يتسي با ؛باشد يوزن نوزاد در ارتباط م    

ـ پس از حـذف اثـر ا    . ميدست آمده حذف نمائ    هب  يرهـا ين متغي

 استاندارد شده در دو گروه مواجهه و        يها نيانگي م ،گر مخدوش

اخـتالف  . دي گرم گرد  3221  گرم و  3059ب برابر   يترت هشاهد ب 

ـ    ي گرم م  162 ، استاندارد شده  يها نيانگيم ش از دو   يباشد كه ب

 بـا  ي از لحـاظ آمـار    است و  معمول   يها نيانگي م برابر اختالف 

ـ    نيانگي، اختالف م   ديباشد كه باعث گرد    يارزش م  دار  يهـا معن

 استاندارد شده توسـط     يها نيانگي محاسبه م  .)>02/0P(گردد  

  .رفتيون چندگانه انجام پذيز رگرسيآنال

انـد بـا     ان داشـته  ي مصرف قل  ي كه در دوران باردار    يمادران

صرف به سه گـروه مـصرف كـم، مـصرف           توجه به مشكالت م   

ن وزن  يانگين م يتر كم.  شدند يبند مياد تقس يمتوسط و مصرف ز   

ـ              ن يتـر  شينوزادان مربوط به مـادران بـا مـصرف متوسـط و ب

ـ دن  ين وزن مربوط به مادران بـا كـش        يانگيم بـار در هفتـه      كي

ـ كـه م   ني ا ي برا يعلت اصل . باشد يم  يهـا  هـا در گـروه     نيانگي

توان به تعـداد   يدهد را م   يتظار را نشان نم   مختلف روند مورد ان   

  ).2جدول (ك شده نسبت داد ي تفكيها كم نمونه در گروه

 كـه  ي در گروه مـادران    ).LBW( هنگام تولد    يوزن كم

 2500(وزن    درصد نـوزادان كـم     7/15 ،اند ان داشته يمصرف قل 

 كـه مـصرف   يانـد و در گـروه مـادران    ا آمده يدن هب) تر ا كم يگرم  

ـ   كـم  ، درصد نـوزادان   4/8 ،اند تهان نداش يقل  هنگـام تولـد     يوزن

 در  )Odds-ratio(وزن شدن نـوزاد       نسبت شانس كم   .اند داشته

ـ صورت مصرف قل    بـا فاصـله     ،02/2ان توسـط مـادر برابـر        ي

ــگردمحاســبه ) 5/4-9/0( ــه در ســطح ي  اخــتالف 05/0د ك

ـ  يبنـابرا . باشد يدار نم  يمشاهده شده معن   ون چندگانـه   ين رگرس

سـن مـادر،    (گـر     مخـدوش  يرهاي اثر متغ  حذف يك برا يلجست

 نـسبت شـانس     .كـار گرفتـه شـد      هب) و سن حاملگي  وزن مادر 

محاسـبه  ) 2/1 -8/3( بـا فاصـله      16/3استاندارد شده برابـر     

ـ دار شدن اثر مصرف قل يگر معن دند كه نشان  يگرد جـاد  يان در اي

  .باشد يم) >05/0P( هنگام تولد با يوزن كم

  

  يريگ جهي نتوبحث 

ـ ان در مقا  يآور مصرف قل   انيرات ز يال حاضر تأث  در ح  سه ي

 قرار نگرفته كه    ي مورد بررس  يخوب هگار ب يبا مضرات مصرف س   

ـ ن باشـد كـه مـصرف قل       ي آن ا  يد علت اصل  يشا ان از عـادات  ي

ـ     ي اما مـصرف سـ     ،باشد ي نم يجوامع غرب   يگار در جوامـع غرب

. ن مطالعه باشـد   يد دوم ين مطالعه در نوع خود شا     يا. ع است يشا

 در لبنـان انجـام گرفـت        1993 – 1994ن مطالعه در سال     يولا

 هنگام تولد در گروه مصرف كننـده        يها نيانگي اختالف م  ].14[

 كـه   بود، گرم   70ان و گروه شاهد در مطالعه لبنان در حدود          يقل

ـ  بعد از استاندارد شدن ن     يحت ـ    ي  مـشاهده  يدار يز اخـتالف معن

ـ  كه در مطالعه ما اختالف م يدر صورت . دشن هـا پـس از    نينگاي

ـ د اضافه نمودن متغيشا. ديدار گرد  ي معن ،استاندارد شدن  ر وزن ي

گـر    مخدوش يرهاي از متغ  يكيعنوان   همادر در مطالعه حاضر ب    

جاد شـده در    ي از علل اختالف ا    يكيسه با مطالعه لبنان     يدر مقا 

  .ج دو مطالعه باشدينتا

ـ دن قلين مطالعه نشان داد كه كش  ي ا يها افتهي ـ ي نـد  توا يان م

ـ ا ا يباعث كاهش وزن نوزاد گردد و        كـه نـوزاد را در گـروه         ني

قـرار  ) تـر   گـرم و كـم     2500وزن هنگام تولد    (وزن   نوزادان كم 

ـ  كـه مـادر مـصرف قل       ي در صورت  مسلماً. دهد ـ ان را از اوا   ي ل ي

ـ ان زين هر قدر كه مصرف قليچن  شروع كند و هم   يباردار ادتر ي

 ؛جاد شود ي نوزاد ا  ي برا يتر شيم كاهش وزن ب   يباشد انتظار دار  

ـ      يج مطالعه ا  يچنان كه نتا   هم البتـه  . دهـد  ين ارتباط را نـشان م

 يراحت هان را ب  يزان مصرف قل  يا همان م  يه با عامل    همقدار مواج 

را تعـداد نـخ     ي كرد، ز  يريگ گار اندازه يتوان مانند مصرف س    ينم

ــصرف ــيم ــي س ــ هگار در روز ب ــرا يراحت ــمارش ب ــل ش  ي قاب

ـ  كـه م ي در صـورت ،باشـد  يننده مك  مصاحبه وكننده   مصرف زان ي

ار يگـر بـس   يتواند از فرد به فرد د      يان در هر وعده م    يمصرف قل 

ـ  و ا  ي مـصرف  يرا مقدار تنباكو  يز. متفاوت باشد  كـه فـرد بـه       ني

د كه نتـوان  شو يكنند باعث م   يان مصرف م  يگران قل ي با د  ييتنها

ـ  م ،گاري س يراحت هب ـ زان مـصرف قل   ي ـ دقبـه صـورت     ان را   ي ق ي
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 ي زمـان  ي و فقط تعداد دفعات مصرف در واحدها       مشخص كرد 

  . استيريگ مختلف قابل اندازه

شود بـر   يه ميان ته ي كه در قل   ي مقدار آب   و اني اندازه قل  يحت

د كربن جـذب شـده      ي اكس يمقدار دود استنشاق شده و مقدار د      

ـ يدر خون مؤثر است كه در هر حال براسـاس نتـا          تـوان   يج نم

ـ ف دود قل  د كه مصر  يت گرد ين واقع يمنكر ا  ان باعـث كـاهش     ي

ر يد از تـأث   ير آن شـا   ي اگـر چـه تـأث      ،وزن در نوزاد خواهد بود    

 در مـورد    ين دادن آگـاه   يبنـابرا . تر باشد  گار كم يمصرف در س  

نـده  ي را در آ   ي كه تجربه حاملگ   يان به زنان  يمضرات مصرف قل  

ـ  از ا  يگـر منـاطق   ين منطقه و د   يدر ا و  خواهند داشت    ران كـه   ي

تـر   شي ب كنند و   زندگي مي نان رواج دارد    ن ز يان در ب  يمصرف قل 

ــص  ــا تح ــان ب ــه يزن ــم و خان ــ الت ك ــ يدار م ــه يد، وظنباش   ف

 يكه هنوز زنان   ينخصوص ا  به. باشد ي م يكاران بهداشت راند دست

ـ خطر  يان را ب يهستند كه مصرف دود حاصل از قل       خطـر   ا كـم ي

  .دانند يم

  

  دانيقدرتشكر و 

 بوشهر  يم پزشك  دانشگاه علو  ير محترم امور پژوهش   ياز مد 

ـ  دكتـر ا   يجناب آقا  ـ  ي ـ پـور كـه در انجـام ا        يرج نب ـ  ي ژه رون پ

از خـانم   چنين    هم ،اند  مساعدت الزم را مبذول داشته     يقاتيتحق

ت دقـت  ياند و نها پ مقاله را به عهده گرفتهيزاده كه تا   ژه كرم يمن

ل ن پرســي از خـانم مـالچ  انـد و نيــز  كــار بـسته  بـه و توجـه را  

مارسـتان  ي و خانم كـشاورز پرسـنل ب  يعاجتما نيمارستان تأم يب

ـ ا نهاه نامه ل پرسشيكه در تكم) س(فاطمه زهرا     يت همكـار ي

  .گردد ي مياند تشكر و قدردان عمل آورده هرا ب
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  ين قائديو حس
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