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 5گروه آمار زيستي و عضو مرکز تحقيقات ناباروري دانشگاه علوم پزشكي شيراز
 1گروه آمار زيستي ،دانشكده پزشكي ،دانشگاه علوم پزشكي شيراز
 1گروه اپيدميولوژي ،دانشكده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشكي شيراز
(دريافت مقاله -39/7/6 :پذيرش مقاله)31/1/3 :

چكيده
زمينه :فاصلهگذاري مناسب بين حاملگيها ،يكي از اهداف مهم برنامههاي تنظيم خانواده ميباشد .بررسي ديناميسم فاصلهگذاري بين
تولدها ،شناخت عوامل و تأثيرات آنها بر فاصله بين حاملگيها و تعيين فاصله بهينه داراي اهميت ويژهاي براي برنامهريزان بهداشتي و
خانوادهها ميباشد .هدف اين مطالعه ،بررسي سقط و مردهزايي ناشي از فاصله کوتاه بين زايمان و تعيين برخي عوامل مؤثر بر فاصله بين
زايمانها و تعيين فاصله بهينه بين زايمانها بوده است.
مواد و روشها :در سال  ،5131در مطالعهاي مقطعي  5961نفر زن در سن باروري يكي از شهرستانهاي استان فارس بهروش
نمونهگيري تصادفي چند مرحلهاي انتخاب شدند .با استفاده از مصاحبه و پروندههاي خانوار اطالعات تاريخچه باروري توسط بهورزان
جمعآوري گرديد .تأثير متغيرهاي مؤثر بر فاصله بين زايمانها با مدل رخدادهاي بازگشتي با روش شكنندگي با نرمافزار
يافتهها :ميزان سقط يا مردهزايي  7/5درصد بود که با افزايش فاصله بين زايمانها اين ميزان کاهش يافته و در فاصله  16-13ماهگي به
کمترين حد خود ( 5/3درصد) ميرسد .سطح تحصيالت مادر ،مدت شيردهي نوزاد قبلي ،افزايش سن مادر به هنگام زايمان و شغل
غيردستي پدر با فاصله بين بين زايمانها همبستگي مثبت دارد .سن ازدواج مادر ،داشتن شغل غير از خانهداري ،وضعيت اقتصادي-
اجتماعي بهتر با طول فاصله تا زايمان بعدي همبستگي منفي دارد .با افزايش رتبه تولد فاصله بين زايمانها نسبت به زايمان قبلي بهطور
متوسط حدود يك تا دو ماه افزايش مييابد.
نتيجهگيري :سقط و مردهزايي در زايمانهايي که فاصله بسيار کم يا بسيار طوالني با زايمان قبلي دارند ،بيشتر مشاهده شد.
واژگان کليدي :تاريخچه باروري ،فاصله بهينه ،مدل کاکس ،مدل شكنندگي ،فواصل مواليد
*

شيراز دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي شيراز ،گروه آمار زيستي
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مقدمه

كودک كم سن داشته و اين موجب عدم مراقبت كافي

تحليل تاريخچه باروري اطالعات مفيدي در رابطه با

از ساير فرزندان شده و مشكالت زيادي را ايجاد

زاد و ولد بهدست ميدهد .رفتار باروري زنجيرهاي از
مخاطرات ،حوادث خوشايند و ناخوشايند را براي زن
به همراه دارد و حتي بر مرگ ومير بعد از دوران

خواهد كرد .فاصله كوتاه (كمتر از  12ماه) بين
حاملگيها و زياد (بيش از  56ماه) خطر پيامدهاي
پرهناتال را افزايش ميدهد (.)5-9

باروري نيز تأثيرگذار است (.)1

عواملي كه بر فاصلهگذاري بين حاملگيها تأثير

باروري نه تنها به تصميم زوجين بلكه به عاملهاي

ميگذارد زياد است و از آن جمله :طول مدت شيردهي

جمعيتشناختي،

( 1و  )16بقاء كودک قبلي ( 1و  ،)16جنس كودک قبلي

بهداشتي ،سنتها و عاملهاي احساسي و عاطفي نيز

(ترجيح جنسي) ( 1و  ،)16سطح سواد باال در زنان (،1

بستگي دارد (.)2

 1و  ،)16سن در موقع زايمان ( 16 ،1و  ،)11طول

تغييرات رفتار باروري در ايران در طول سالهاي

دوره زايمان قبلي ( ،)1وضعيت اقتصادي -اجتماعي

 1511تا  1531بسيار شديد و دور از انتظار بوده است.

( )11و غيره .عالوهبر آن عاملهاي مختلف (مثالً عوامل

تا سال  1513سياست جمعيتي در جهت كاهش باروري

اجتماعي -اقتصادي) ممكن است برهمه زايمانها تأثير

بوده است .از سال  1511اين سياست حذف و تشويق

يكسان نداشته باشند (.)2

به باروري جايگزين آن شد .اين روند تا سالهاي

شناخت عوامل و تأثيرات آنها بر فاصله بين حاملگيها

 1551-51ادامه يافت .از سال  1555به بعد با شروع

و تعيين فاصله بهينه داراي اهميت ويژهاي براي

برنامههاي تنظيم خانواده و ارتقاي سطح سواد زنان،

برنامهريزان بهداشتي و خانوادهها ميباشد .عاملهاي

رفتار باروري در جهت كاهش مواليد به شدت تغيير

مؤثر بر طول دوره حاملگيها در جوامع مختلف

كرد ( 5و .)1

متفاوت هستند ( 3 ،1و  )11سهم عاملها ،شدت

اقتصادي-

اجتماعي،

سياسي،

يكي از اهداف مهم برنامههاي تنظيم خانواده

ارتباط ،فاصلهگذاري بهينه در بررسيها يكسان نيستند

فاصلهگذاري مناسب بين حاملگيها بوده كه گام مهمي

( .)3هر چند مطالعات انجام شده در اين مورد زياد

در راه تأمين سالمت مادر و كودک ميباشد .بررسي

است ( 2و  )1اما در مورد فاصلهگذاري بين بارداري و

ميباشد .فاصلهگذاريهاي كوتاه عالوهبر افزايش رشد

( 5 ،2و .)12

جمعيت روي بهداشت و سالمت مادر و فرزند تأثير

در عين حال در تحليلهاي آماري انجام شده همبستگي

منفي دارد ( .)1تولدهاي متوالي باعث كاهش نيرو و

پياپي بين فاصلهها كمتر به حساب آمده است .با توجه

توان مادر شده كه ممكن است به زايمان زودرس ،وزن

به اينكه متغير اصلي مورد مطالعه فاصله بين دو زايمان

كم بدو تولد ،مردهزايي ،سقط و خونريزيهاي اواخر

ميباشد تحليلهاي بقاء مناسبت دارد .براي به حساب

بارداري بيانجامد (.)5

آوردن همبستگي فاصله بين زايمانهاي متوالي مادران و

فاصلهگذاري كوتاه باعث ميشود كه همزمان مادر چند

سهم عوامل ديگر كه در مطالعه به حساب نيامده است،
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ديناميسم فاصلهگذاري بين تولدها از چند جنبه مهم

سرانجام بارداري در ايران مطالعات اندكي وجود دارد

زارع و همكاران

استفاده

از

عوامل مؤثر بر فاصلهگذاري بين زايمانها 5511 /

بازگشتي

حياتي كودک قبلي (مرده ،زنده) و جنس نوزاد قبلي

تحليل

رخدادهاي

( )Recurrent Eventsبا روش شكنندگي ()Frailty

با آزمون  tمستقل انجام گرفت .همبستگي فاصله بين

( 15و  )11كه تعميمي از مدلهاي مخاطره كاكس در

دو زايمان متوالي با ويژگيهاي كمي مادر از ضريب

تحليل بقاء ميباشد ،راه حل مناسبي است .در حوزه

همبستگي پيرسون به دست آمد.حضور در مطالعه با

پزشكي مدلهاي تحليل بقاء بيشتر در پژوهشهاي

رضايت شخصي بوده و بر محرمانه ماندن اطالعات

سرطان بهكار رفته است .با وجود پژوهشهاي زياد در

تأكيد شده است.

تحليل رفتار باروري ،مطالعات كمي يافت ميشود كه از

تأثير متغيرهاي مؤثر بر فاصله بين زايمانها با مدل

تحليل شكنندگي استفاده نموده و فاصله بين تولد و

رخدادهاي بازگشتي با روش شكنندگي بررسي شد.

همبستگي بين آنها را يكجا به حساب آورده باشد (.)3

متغيرهاي مورد بررسي شامل تحصيالت زن و شوهر

بنابراين هدف اين مطالعه بررسي عوارض حاصل از

(بيسواد ،ابتدائي ،راهنمائي ،دبيرستان ،دانشگاه) ،سن

فاصله كوتاه بين تولدها ،تعيين برخي عوامل مؤثر بر

ازدواج زن ،سن زن در موقع تولد نوزاد ،اختالف سن

فاصله بين زايمانها و تعيين فاصله بهينه بين زايمانها

زن و شوهر ،قد مادر ،مدت شيردهي فرزند قبلي،

بوده است.

فاصلهگذاري زايمان قبلي ،شغل مادر (شاغل=،1
خانهدار= صفر) ،جنس نوزاد قبلي (پسر=،1

مواد و روشها
دادههاي مورد مطالعه در سال  1511در مطالعهاي
مقطعي از تاريخچه باروري زنان روستايي شهرستان
زرين دشت به دست آمده است .اين شهرستان يكي
از مناطق محروم استان فارس ميباشد و داراي ميزان
باروري باالتر از ميانگين استان ميباشد (آمار مركز
بهداشت شهرستان) .جمعآوري اطالعات بهروش
نمونهگيري تصادفي چند مرحلهاي صورت گرفت .از
جمعيت و توزيع سني و با استفاده از مصاحبه و
پروندههاي خانوار زنان در سن باروري به تصادف

و وضعيت اقتصادي – اجتماعي (مقياسي چهار
درجهاي از  6تا  5كه با استفاده از سطح تحصيالت
زن و شوهر ،درآمد خانواده ،ملكيت محل سكونت،
داشتن خودرو ،تراكتور و زمين زراعتي تهيه شده
است .عدد صفر بيانگر وضعيت اقتصادي -اجتماعي
خيلي پائين 1 ،ضعيف 2 ،متوسط 5 ،خوب) بود.
بهدليل حجم نمونه بزرگ با متغيرهاي رتبهاي شبيه به
متغير كمي رفتار شده است .در برخي تحليلها
بهعلت كاهش حجم نمونه در زايمانهاي هفتم و
باالتر ،از اطالعات تا زايمان ششم استفاده شد.

انتخاب و اطالعات الزم توسط بهورز جمعآوري

مدل شكنندگي رخدادهاي بازگشتي

گرديد .اين نمونه تقريباً ده درصد جمعيت را شامل

()Frailty model for recurrent events

ميشد ( 1651نفر) .در هر قسمت از تحليل ،از كليه
اطالعات موجود افراد استفاده شده است .مقايسه
ميانگين فاصله بين هر دو زايمان برحسب وضعيت
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مدل مخاطره متناسب كاكس ( Cox proportional

 )hazard modelدر تحليل دادههاي بقاء كاربرد زياد
دارد.

اين

مدل

ميزان

ريسك

لحظهاي
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هر يك از  11خانه بهداشت موجود ،متناسب با حجم

دختر=صفر) ،شغل پدر (دستي=صفر ،غير دستي=)1
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 /5516طب جنوب

(( )Instataneous riskيا مخاطره) را براي يك
رخداد (مثالً زايمان) در حضور متغيرهاي مخدوش
كننده يا متغيرهاي تأثيرگذار ( )Xiبراي  nمشاهده
مدلبندي ميكند ( 15و .)11
; i  1, 2, ..., n , exp  2.718

) hi (t )  h0 (t ).exp( X iT 

( h0)tميزان مخاطره پايه يعني ميزان ريسك رخداد
عارضه براي گروه مرجع و  tزمان تا رخداد بعدي

نمودار  )1درصد مرده زايي يا سقط (فاصله اطمينان  91درصد) بر حسب فاصله
بين زايمان ها (ماه)

(فاصله تا زايمان بعدي) است Xi .بردار متغيرهاي
مستقل (يا همبسته) نظير سن ازدواج ،سطح سواد پدر

در تجزيه و تحليل اطالعات از نرمافزارهاي

و مادر ،مدت زمان تغذيه با شير مادر و

 )USA،Il ،Chicago ،SPSS Inc( SPSSويرايش

غيره ميباشد.

 15و  S-PLUS2666و برنامهنويسي در اين محيطها

اگر حادثه يا رخداد براي يك فرد چند بار تكرار

استفاده و  p<6/61معنيدار در نظر گرفته شد.

شود ،مثل عود بيماري يا زايمانهاي مكرر ،اين پديده
را رخدادهاي تكراري يا بازگشتي مينامند.

يافتهها

در مدل ساده كاكس براي تحليل دادههاي بازگشتي

نمونه مورد مطالعه  1651زن با دامنه سني 13تا 19

هر سطر دادهها در تحليل مشابه يك مشاهده مستقل

سال بود .درصد دادههاي سانسور شده در زايمانهاي

براي هر فرد در نظر گرفته ميشود .هر چند ممكن

مختلف از  13/1تا  21/1در متغير بوده است .ميانگين

است فردي چند بار رخداد مورد نظر را تجربه كرده

سن زنان  52/1سال ( =9/5انحراف معيار) و ميانگين

باشد .براي لحاظ كردن وابستگي فاصله بين زايمانها

سن همسران آنها  51/1سال ( =16/6انحراف معيار)

از مدل

) hi (t )  h0 (t ).exp(X iT   u i

ميتوان استفاده نمود ui .بردار اثرات تصادفي يا
( Frailtiesشكنندگي) ميباشد (افراد شكنندهتر
همه رخدادها ثابت فرض شده است .وابستگيها
مستقيماً با اثر تصادفي مدلبندي ميشود .در اين
حالت اثر تصادفي براي هر فرد در طول زمان ثابت
است و برآورد نميشود بلكه واريانس آنها برآورد
ميشود كه اگر بزرگتر از صفر باشد بيانگر عدم
همگني

افراد

مختلف

( 11 ،15 ،3و .)15
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با

همديگر

ميباشد

سواد بودهاند 11/3 .درصد از همسران نيز بيسواد يا
تحصيالت ابتدايي و  5/9درصد داراي تحصيالت
دانشگاهي بودند 15/1 .درصد از افراد در سطح پائين
يا خيلي پائين از نظر وضعيت اقتصادي قرار داشتند.
متوسط فاصله بين هر دو زايمان  )±19/2( 52/1ماه
بوده است.
با در نظر گرفتن كليه زايمانها ( 1611زايمان) ميزان
سقط يا مردهزايي  3/1درصد بود كه با افزايش فاصله
بين زايمانها اين ميزان كاهش يافته و در فاصله
 55-11ماهگي به كمترين حد خود ( 1/9درصد)
ميرسيد و سپس با افزايش فاصله بين زايمانها
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داراي خطر بيشتري هستند) .تابع مخاطره پايه براي

بهدست آمد 15/2 .درصد زيادي از زنان بيسواد يا كم

عوامل مؤثر بر فاصلهگذاري بين زايمانها 5517 /

زارع و همكاران

ريسك سقط يا مردهزايي افزايش مييافت و براي

با توجه به جدول  1مالحظه ميشود كه فاصله بين

فاصلهگذاريهاي بيش از  5سال به  3/1درصد

زايمان اول و دوم در مادراني كه فرزند اول آنها سقط

ميرسيد (نمودار .)1

يا مردهزا بودهاند ،نسبت به مادران با فرزند سالم،

همچنين مادراني كه فرزند آنها زنده به دنيا آمده،

حدود  16ماه كمتر است ( .)p<6/661كه اين روند

طول فاصله زايمان بعدي ( )11/1±1/1ماه طوالنيتر

بهطور تقريب در زايمانهاي بعدي نيز تكرار شده و

از مادراني بوده است كه فرزند آنها سقط يا مردهزا

براي زايمان ششم به  12ماه افزايش يافته

بوده است (.)p<6/661

است (.)p<6/61

جدول  )5مقايسه تأثير وضعيت حياتي (زنده ،سقط يا مردهزا) نوزاد قبلي بر فاصله زماني با زايمان بعدي
وضعيت حياتي نوزاد
سقط يا مردهزا

دو
زايمان متوالي

تعداد

ميانگين فاصله

زنده
انحراف معيار

تعداد

p- value

ميانگين فاصله

انحراف معيار

31

26/2

11/1

361

56/1

29/5

>6/661

دوم و سوم

12

21/1

11/5

113

52/9

26/6

>6/661

سوم و چهارم

51

21/1

11/1

191

51/6

26/1

6/611

چهارم و پنجم

25

25/1

11/1

535

55/1

19/1

6/612

پنجم و ششم

26

22/3

22/1

561

51/1

19/1

6/651

اول و دوم

با افزايش رتبه تولد فاصله بين زايمانها نسبت به زايمان

براي نوزاد قبلي و سن مادر در موقع زايمان هر دو

قبلي بهطور متوسط حدود يك تا دو ماه افزايش مييابد.

همبستگي مثبت و معنيداري با فاصله با زايمان بعدي

اما جنسيت نوزاد قبلي (پسر يا دختر) تأثير مهمي بر

دارد .مدت مصرف شير مادر براي نوزاد قبلي با طول

فاصله بين زايمانهاي بعدي نشان نداد (.)p=6/119

فاصله زايمان بعدي همبستگي مثبت دارد كه در

جدول  2همبستگي فاصله بين دو زايمان متوالي با

زايمانهاي اوليه شدت اين همبستگي بيشتر است.

ويژگيهاي مادر را نشان ميدهد .مدت مصرف شير مادر
جدول  )1همبستگي فاصله بين دو زايمان متوالي با ويژگيهاي مادر
ويژگي مادر
قد مادر ()cm

6/651
**

مدت مصرف شير مادر نوزاد قبلي (ماه)

6/531

سن ازدواج مادر (سال)

-6/615

اختالف سن زن و شوهر (سال)

6/625
**

سن مادر به هنگام زايمان (سال)

6/535

سطح سواد مادر

6/613

*()P>6/61

** ()P>6/61
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*

6/629
6/219

**

-6/661
6/611
6/131

**

6/616

چهارم

پنجم

6/636
6/135

**

6/652
6/619
6/191

**
*

6/119

6/611
6/211

**

6/651
6/611
6/161

**

6/611

6/611
*

6/115

-6/632
6/651
6/516

**

6/655
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سن مادر به هنگام زايمان با طول فاصله زايمان بعدي

زايمانها افزايش يافته است ،يعني سرعت وقوع

همبستگي مثبت دارد كه با افزايش رتبه تولد شدت

زايمان بعدي كاهش مييابد (با كنترل ساير متغيرها).

همبستگي عمدتاً افزايش مييابد .يعني در مادران

مثالً اگر سواد مادر يك سطح افزايش يابد سرعت

مسنتر طول فاصله بين دو زايمان بيشتر است .سطح

وقوع زايمان بعدي  13درصد كاهش مييابد (خطر

تحصيالت مادر در برخي زايمانها روي فاصله بين

نسبي= .)6/15هر چند اختالف سن زن و شوهر

زايمانها تأثير مثبت دارد يعني طول فاصله زايمان بعدي

معنيدار شده است ( )P>6/661اما كاهش مخاطره

را افزايش ميدهد (جدول .)2

( )hazardحاملگي بعدي كمتر از  1/1درصد است كه

بر اساس مدل رخدادهاي بازگشتي با روش شكنندگي

چشمگير نيست در حالي كه با افزايش هر شش ماه

(گام به گام) (جدول  ،)5متغيرهاي سن ازدواج مادر،

مدت شيردهي نوزاد قبلي حدود  9درصد هازارد

داشتن شغل غير از خانهداري و وضعيت اقتصادي-

زايمان كاهش مييابد.

اجتماعي بهتر زايمان بعدي را تسريع ميكند

نكته ديگر آنكه اثرات تصادفي نيز نقش معنيداري در

( .)P>6/661هر چند طول فاصلهگذاري قبلي نيز

مدل دارد و معني آن اين است كه همبستگي بين

معنيدار است ( )P>6/661اما با افزايش هر يك سال

رخدادهاي هر فرد و اختالفات فردي عامل بسيار

حدود  5/5درصد ريسك را افزايش ميدهد كه شايد

مهمي است (مقدار واريانس معنيدار شده است) و

چندان قابل مالحظه نباشد .با افزايش سطح تحصيالت

بخش زيادي از واريانس اين مدل توسط آن تشريح

مادر ،سن مادر در موقع هر زايمان ،مدت زمان

ميشود (ضريب تبيين=( )6/955جدول .)5

شيردهي نوزاد قبلي و شغل پدر طول دوره بين
جدول )1يافتههاي مدل شكنندگي رخدادهاي بازگشتي
متغير

محدوده اطمينان

ضريب متغير در مدل

خطر نسبي

سن ازدواج مادر (سال)

1/55

5/96

5/51 – 1/19

اختالف سن زن و شوهر (سال)

-6/61

6/95

6/92 – 6/99

6/615

شغل مادر

1/55

5/33

1/ 51 - 1/52

6/662

سطح سواد مادر

-6/55

6/15

6/11 – 6/53

>6/661

وضعيت اقتصادي-اجتماعي

6/96

2/13

1/32 – 5/11

>6/661

شغل پدر

– 6/35

6/13

6/21 – 6/31

6/661

طول فاصلهگذاري قبلي (ماه )

6/665

1/665

1/66 – 1/61

6/651

مدت شيردهي كودک قبلي (ماه)

-6/61

6/91

6/91 – 6/99

>6/661

سن مادر در موقع زايمان (سال)

-1/36

6/11

6/13 – 6/19

>6/661

./22 – ./32

>6/661

>6/661

R2=0/369

بحث

مطالعات ( 12 ،5و  )15سازگار است .زيرا مادر از

فاصلههاي بين زايمان كمتر از  12ماه ،بيشترين درصد

لحاظ فيزيولوژيكي آمادگي الزم براي زايمان بعدي را

سقط و مردهزايي را در پي داشته است كه با ساير

ندارد و توان او بر اثر شيردهي قبلي تحليل رفته است
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Frailty

./13

 31درصد

p-value

زارع و همكاران
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افزايش خطر سقط و مردهزايي شده است .اين مطلب

مادر باشد .در بررسيهاي ديگر رابطه سن مادر با

تا حد زيادي با بررسيهاي ديگر ( 5-9و .)15

فاصله زايمان بعدي مورد تأئيد قرار گرفته است

مشابهت دارد .اين يافته ممكن است ناشي از اين باشد

(.)13-19 ،11 ،16 ،1

كه پس از زايمان و در فاصله طوالني توانايي باروري

 -سطح تحصيالت با فاصله بين حاملگيها همبستگي

كاهش يافته و شبيه به حاملگي اوليه ميشود.

مثبت داشته است كه با يافتههاي ديگران سازگار

عوامل ديگر مثل بيماريها يا عفونتهاي انتقالي نيز

ميباشد ( 1 ،1و  .)16در حاليكه در بيشتر مطالعات

ميتواند مؤثر باشد ( .)3هر چند فاصلههاي 21-55

زنان كم سواد فاصلهگذاري كوتاهتري داشتهاند ( ،)13در

ماه خطر زيادي ندارد اما فاصله بهينه بين زايمانها بر

مطالعهاي در كشور كره فاصلهگذاري براي فرزند دوم

اساس سقط و مردهزايي  55-11ماه ميباشد .البته در

در زنان باسوادتر كوتاهتر بوده است ( .)26اين مطلب

تعيين فاصله بهينه ،پيامدهاي ديگر مربوط به مادر و

ممكن است ناشي از اين باشد كه اين زنان ميخواهند

نوزاد مثل مرگ مادري ،كم خوني ،مرگ جنيني و

در دوره كوتاهتري به تعداد فرزند دلخواه برسند و

نوزادي ،زايمان زودرس ،كم وزني نوزاد و غيره در

بتوانند بيشتر به فعاليتهاي اجتماعي بپردازند (.)13

نظر گرفته ميشود (.)3

 -مدت شيردهي نوزاد قبلي همبستگي معنيداري با

در برخي بررسيها فاصله بهينه  11-25ماه ذكر شده

فاصلهگذاري حاملگي بعدي داشته است كه با مطالعه

است ( .)11فاصله بهينه دو ساله كه پيش از اين تبليغ

يوسف ( )16و بوشهر ( )19همسو ميباشد .اين

ميشد مورد تجديد نظر قرار گرفته است و فاصلههاي

موضوع بهعنوان يك روش جلوگيري از حاملگي مورد

 5-1ساله نيز پيشنهاد ميشود ( -)13سقط و مردهزايي

استفاده بوده است.

نيز منجر به فاصلهگذاري كوتاهتر شده كه در

 -شغل پدر (غير دستي) نيز با افزايش فاصلهگذاري

بررسيهاي ديگر نيز ذكر گرديده است ( .)15در اين

حاملگي بعدي در ارتباط بوده است .در مطالعه كمال و

رابطه خانواده ميخواهد جاي فرزند از دست رفته را

همكاران در پاكستان ارتباط معنيداري بين شغل پدر و

پر كند و همچنين بهخاطر قطع مراقبت و عدم

فاصلهگذاريها در تمام زايمانها مشاهده نگرديد (.)21

شيردهي تخمكگذاري شروع و مادر زودتر آماده

شغل مادر غير از خانهداري منجر به كاهش

آبستني ميباشد (.)13

فاصلهگذاري بعدي شده است .البته مادراني كه شغل

 -سن مادر در هر زايمان همبستگي مثبت و

غير از خانهداري نيز داشتهاند داراي سن ازدواج بيشتر

معنيداري با فاصله تا زايمان بعدي دارد .يعني هر چه

(حدود  1/1سال) بودهاند .تأثير شغل كمتر شناخته شده

سن در موقع زايمان بيشتر باشد فاصله بين زايمان

است ،در برخي بررسيها با فاصلهگذاري كوتاهتر ()13

فعلي و بعدي افزايش مييابد ،بهعبارت ديگر خظر

و در برخي با فاصله طوالنيتر همراه بوده است (.)22

زايمان بعدي كاهش مييابد .اين يافته ممكن است

 -افزايش سن مادر در هنگام ازدواج ،فاصلهگذاريهاي

بهعلت طوالنيتر بودن طول دوره زناشويي و نزديك

بعدي را كاهش داده است (در مدل كاكس) .اين
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موضوع شايد بهعلت كوتاهتر بودن طول دوره باروري و

ميانجامد ،در حالي كه مطالعات مقطعي داراي

عجله براي رسيدن به تعداد فرزند دلخواه باشد.

محدوديتهايي از جمله تورش يادآوري است .نتايج

 -وضعيت اقتصادي -اجتماعي بهتر نيز فاصلهگذاري

را ميتوان به جمعيتهاي مشابه روستايي تعميم داد.

بعدي را كاهش داده است كه با يك مطالعه در عربستان

اكثر مطالعات مربوط به فاصلهگذاري كه در كشور

( )22همسو و با مطالعه ( )11همسو نميباشد .بهطور

انجام شده است عمدتاً در مناطق شهري بوده و توجه

كلي متغيرهاي اجتماعي -اقتصادي بهعلت تأثير روي

كمي به مناطق روستايي شده است .انجام مطالعات

وضعيت تغذيه خانواده ،ميزان مراقبت از مادران و غيره

بيشتر ،همه جانبه و گسترده آگاهي به مشكالت خاص

روي فاصلهگذاري مواليد و ساير پيشامدهاي مربوط به

اين مناطق را افزون نموده و در نهايت به برنامهريزي

باروري تأثيرگذار است(.)22

مناسب منجر خواهد شد .مادراني كه فاصله بين

البته عاملهاي زيادي مثل عوامل زيستي ،سبك

بارداري كم يا طوالني دارند در معرض خطر سقط يا

زندگي ،رفتار باروري قبلي هر مادر ،تسهيالت

مردهزايي بيشتر هستند و الزم است تحت آموزش و

بهداشتي بر فاصله بين حاملگي تأثيرگذار است ( 13و

مراقبت بيشتري قرار گيرند.

 .)11بررسي تاريخچه كامل باروري هر زن و در
منطقه روستايي از ويژگيهاي خوب اين مطالعه

سپاس و قدرداني

ميباشد ،اما در دسترس نبودن برخي اطالعات مثل

اين مقاله قسمتي از پاياننامه كارشناسي ارشد آقاي

عوامل زيستي ،تاريخچه دوران باروري ،مراقبتها،

مهراب صيادي و آقاي مجتبي سلطاني است .از

روشهاي پيشگيري ،وزن بدو تولد نوزاد ،و غيره از

معاونت محترم پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي شيراز

محدوديتهاي مطالعه ميباشد.

بهخاطر حمايت مالي سپاسگزاريم.

رفتار باروري در طول دوران ازدواج جريان دارد و
بررسي آن با مطالعات طولي به نتايج پربارتر
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Abstract
Background: Proper time intervals among pregnancies has a major role in family provision. Investigating
the dynamism of the birth spacing, identify factors and their effects on the time interval among
pregnancies and determination of optimal spacing is the utmost importance for health planners and
families. The purpose was to study the abortion and stillbirth due to short inter-birth spacing, factors
affecting inter-births and optimal birth spacing.
Material and Methods: In 2005, a cross-sectional study was conducted in a population of 1064 women
of childbearing age in Fars province by multistage random sampling. Information on reproductive history
was collected by resident health workers. Variables affecting inter-births were checked by the frailty
recurrent events model using S-plus 2000 and SPSS 13 software.
Results: The rate of abortion or stillbirth was 1.7%, which fell with increasing interval between births and
reached their lowest (1.9%) at 36-48 months. Mother's level of education, duration of breastfeeding of
previous infant, maternal age at birth and father's job showed positive correlation with inter-birth. Mother's
age at marriage, having a job other than household, socioeconomic status was negatively correlated with
the the time interval to the next delivery. With increasing birth order, inter-birth of each delivery with
regard to previous delivery increased on average by one to two months.
Conclusion: The risk of abortion and stillbirth were observed more in subsequent delivery with very low
or very long gap interval.
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