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 نوزادان متولد شده در شهر ارومیه ماهگی 18نوع زایمان برروي  وزن ، قد و دور سر  یرتأثبررسی 
  

  یمیدکتر احمد حاج ابراهدکتر طاهره بهروزي لک،نویسنده : 
  دانشگاه علوم پزشکی ارومیه ، ارومیه ، ایرانآدرس : 

T.behrooz2@yahoo.com  
  

و  نیجن يبرا يطرات جدبا مخا ایو  ستین ریامکان پذ یعیطب مانیاست که زا يمحدود به موارد معموالً نیانجام عمل سزار :مقدمه 
مطالعه  نیقرار دهد. هدف از انجام ا یرتأثرشد نوزاد را تحت  يها شاخص تواند یمعمل  نیکه ا است یحالدر  نیمادر همراه است. ا

 ) نوزاد نیو سزار یعی(طب مانیکه به دو روش متفاوت زا یدو گروه نیب یماهگ 18وزن و قد و دور سر نوزاد تا سن  نیانگیم سهیمقا
  .باشد یمآورده بودند  ایخود رابه دن
 نینوزاد که از ا 272آن  يبوده و حجم نمونه در نظر گرفته شده برا هیشامل نوزادان متولد شده در شهر اروم يجامعه آمار روش کار :

ساده  یتصادف يریه گکه به روش نمون اند بودهآمده  ایبه دن نیسزار ینوزاد با عمل جراح 77و  یعیطب مانینوزاد با زا 195تعداد 
با استفاده از چک  تیقرار گرفته و در نها يریمورد اندازه گ یماهگ 18نوزادن در  نیقد و وزن و دور سر ا زانیانتخاب شدند. م

  .میپرداخت ها داده لیو تحل هیبه تجز SPSSنرم افزار  لهیو به وس يشده ، اطالعات جمع آور یطراح هاي یستل
  

 یعیطب مانینوزاد شرکت کننده در مطالعه فوق که به روش زا 272نوزاد از  195 یماهگ 18ن ، قد و دور سر در وز نیانگیم : ها یافته
که به  ينوزاد 77 يبرا ریمقاد نیا نهمچنی و بوده 6/47 ± 3/2 و 62/80 ± 2/4 ، 98/10 ± 28/1برابر  بیبه ترت اند بودهآمده  ایبه دن

 که است شده گزارش 45/47 ± 4/1 و 9/81 ± 54/3 ، 33/11 ± 52/1برابر  بیبودند به ترتآمده  ایدنبه  نیسزار یروش عمل جراح
برابر  بیبه ترت ها آن يدار یوجود داشته که سطح معن يدار یاختالف معن يدو گروه از نظر آمار نیقد و وزن  ا هاي یانگینم نبی تنها

  .باشد یم 019/0و  047/0
  

نسبت  يشتریقد و وزن ب نیانگیآمده بودند م ایبه دن نیکه به روش سزار یفوق نشان داد نوزادان مطالعه جینتا بحث و نتیجه گیري :
دو  نیدور سر در ا نیانگیکه م ستیدرحال نیداشته و ا یماهگ 18آمده بودند در سن  ایبه دن یعیطب مانیکه به روش زا یبه نوزادان

  گزارش شده است. کسانیگروه 
  طبیعی زایمان سزارین،   دورسر، قد ،  وزن،  :کلیدي کلمات


