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Abstract 
Background and Objective: The painful menstruation is one of the common disorders of 
 female sexual organ which is experienced by almost fifty percent of the women affected  by 
regular menstrual periods. The primary dysmenorrhea is referred to as the  menstrual pain in 
absence of undetectable pelvic disease which occurs usually during 2 years after first 
menstruation when ovulation is established. This study was done to investigate the effect of heat 
and vibration on primary dysmenorrhea. 
Materials and Methods: This clinical trial study carried out on 75 female students, aged 18-22 
years old from Islamic Azad  University. Each subject evaluated for two menstrual cycles. At 
first cycle the participants received the routine pain-relief method. During the second cycle each 
of them applied combined heat-vibration device for ten minutes during  menstrual pain. Data 
collected using  questionnaire and pain visual analog scale and analyzed using SPSS-14, t student 
and Wilcoxon tests. 
Results: In contols, pain score was 5.34 and 4.09 prior and after routine intervertion, 
respectively (P<0.001). Also, in cases pain score significantly reduced from 5.34 to 3.44 after 
intervention by heat and vibration. In 8% of cases a slight redness was observed. 

Conclusion: This study showed that heat and vibration is more effective than routine 
intervention in pain during menstrual cycles. 
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  يدهکچ

 را منظم يقاعدگ دوره يدارا زنان از درصد ٥٠ باًيتقر که است يتناسل دستگاه عيشا اختالالت از يکي دردناک يقاعدگ : هدف و زمينه
 يقاعدگ از بعد اول سال دو در معموالً که گردد يم اطالق يلگن اثبات قابل يماريب ابيغ در يقاعدگ درد به هياول سمنورهيد .کند يم ريدرگ

 انجـام  هياول ديسمنوره کاهش بر گرما و شنيبريو توأم اثر تعيين منظور به العهمط نيا .کند يم بروز ؛شود يم برقرار يگذار تخمک که يهنگام
  .شد

  
 ١٣٨٧ سال در گرگان واحد ياسالم آزاد دانشگاه خوابگاه ساکن دختر يدانشجو ٧٥ يرو ينيبال ييکارآزما مطالعه نيا : بررسي روش

 يقاعـدگ  کليس دو يط فرد هر .نمودند شرکت مطالعه در هدف بر يتنمب يريگ نمونه براساس سال ٢٢ تا ١٨ يسن گروه با دختران .شد انجام
 انجـام  از بعـد  و قبـل  يقاعـدگ  درد شـدت  تنهـا  و نگرفت صورت يا مداخله چيه )گروه کنترل( اول کليس در .گرفت قرار يبررس مورد
گـروه  ( دوم کليسـ  در .شد ثبت يخودگزارش صورت به يخانگ يها درمان و ياهيگ ،يصناع يداروها شامل درد نيتسک نيروت يها روش

 از اطالعـات  يگـردآور  يبـرا  .شـد  اسـتفاده  قهيدق ده مدت به نوبت هر و گرما و شنيبريو توأم دستگاه از يقاعدگ درد شروع با )مداخله
 هـا  داده کاکسـون ليو و يت يآمار يها آزمون و SPSS-14 افزار منر از استفاده با .شد استفاده درد کش خط و کيدموگراف اطالعات پرسشنامه

  .شدند ليتحل و هيتجز
  

. )>٠٠٠١/٠P(کاهش يافت  ٠٩/٤بود و بعد از مداخله روتين به ميزان  ٣٤/٥شدت درد در گروه کنترل، قبل از مداخله روتين  : ها يافته
ـ  يآمـار  ن اخـتالف از نظـر  يا وتعيين شد  ٤٤/٣ مداخله از بعد و ٣٤/٥ مداخله از قبل درد شدتميانگين در گروه آزمايش   دار بـود  يمعن

)٠٥/٠P<.( شد مشاهده گروه مداخله افراد از درصد ٨ در مختصر تميار.  
  

اوليـه در   سـمنوره يد از يدرد ناش شتريب باعث کاهشن يسه با روش روتيدر مقا گرما و شنيبريواين مطالعه نشان داد که  : گيري نتيجه
  .گردد يدختران م

  
  ي، کارآزمايي بالين گرما ، شنيبريو ، هاولي سمنورهيد ، درد : ها واژه کليد

  _________________________________________________________________________    
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  مقدمه
 شـایع  اخـتالالت  از یکـ ی دیسـمنوره  ایـ  كدردنـا  قاعدگی

 یکرامپـ  تیـ ماه الًمعمـو  سـمنوره ید ).1( اسـت  تناسلی دستگاه
 میتقسـ  هیـ ثانو و هیـ اول عمـده  گروه دو به ینیبال لحاظ از و دارد
 يمـار یب ابیغ در دردناك یقاعدگ به هیاول سمنورهید .شود یم

 یقاعـدگ  شـروع  بـا  همزمـان  درد الًمعمـو  .شـود  یم گفته یلگن
 .)2( انجامد طول به ساعت 48 تا 24 است ممکن و شده شروع
 بـارزي  طـور  به و سالگی 30 از بعد اولیه دیسمنوره شیوع میزان
 اخـتالل  نیـ ا ).2( نمایـد  مـی  اهشک به شروع سالگی 35 از بعد

 درگیـر  را مـنظم  گیقاعـد  دوره داراي زنان از درصد50 تقریباً
 در رایی از دیسمنوره باال وعیش رانیا در قاتیتحق .)1( ندک می
اي شـیوع   بـه طـوري کـه در مطالعـه    . نشـان داده اسـت   زنان نیب

ی و در مطالعه دیگري رستانیدب دختران درصد72دیسمنوره در 
 یتصادف نمونه کی در). 4و3(درصد گزارش شده است  1/78
 در ).5( است شده گزارش سمنورهید درصد72 ساله19 زنان از

 از یســالگ 18-25 نیســن رد نیچــ در زنــان درصــد13 حــدود
 یزنـدگ  در یمنفـ  راتیتاث درد نیا ).6( برند یم رنج سمنورهید

 در زنـان  درصـد  10 از بـیش  کـه  يطـور  بـه  .کند یم جادیا فرد
 وجـود  ).7( شـوند  یمـ  نـاتوانی  دچـار  خـود  روزانـه  هاي فعالیت

 و یزنـدگ  تیفیک کننده مختل یاصل املعو از یکی سمنورهید
 بـا  اگـر  خصـوص  بـه  .اسـت  جـوان  زنـان  یاجتماع يها تیفعال

ــ ــد یعالئم ــردرد، مانن ــوع، ،یخســتگ س ــهال، اســتفراغ، ته  اس
ــ ــرز ،یحوصــلگ یب ــ و ل ــراه یعضــالن یگرفتگ  ).8( باشــد هم

 در اريکـ  یفیـت ک اهشکـ  و حـوادث  احتمال افزایش همچنین
 مـی  ادامـه  قاعدگی درد جودو علیرغم خود ارک به هک افرادي

  ).9( است اهمیت حائز ؛دهند
 يهــا روش اولیــه دیســمنوره نتــرلک و درمــان بــراي امــروزه

 ریـ نظ يمـوارد  بـه  تـوان  یمـ  کـه  اسـت  دهیـ گرد مطرح یمتنوع
 مـل کم ،E ویتـامین  ن،یامیـ ت  ،یـی دارو اهانیگ ،یموضع يگرما
 سـوزنی  طب  چرب، مکم یرژ خواري، گیاه رژیم ،ماهی روغن

 جملــه از ).10( نمــود اشــاره پوســت راه از عصــب کریــتح و
 هـا  پروسـتاگالندین  سـنتز  ننـده کمهار داروهـاي   آنهـا  ثرترینؤمـ 

 روش نیچند ).10و1( ندتاثیرگذار موارد درصد 80 هک هستند
ــوتیه ،یســوزن طــب لیــقب از یقاعــدگ درد بهبــود يبــرا  زم،یپن

 یاهیگ يداروها از استفاده ،یدرمان روان ،يساز آرام يها روش

 زیـ ن سـمنوره ید طول در و دارد وجود یهورمون يداروها و )7(
 .دارنـد  یعوارضـ  یگـاه  که گردد استفاده ییداروها از یستیبا
 هیـ اول سـمنوره ید بـر  تـنس  یدرمـان  اثر مختلف يها پژوهش در

 يدردهــا و )12( يکمــر مــزمن يدردهــا بــر شــنیبریو و )11(
 از نکــرد دق و شــنیبریو ).13( اســت شــده مشــخص یدنــدان
 ینـواح  در قیـ عم فشـار  زین و عیسر ای و متوسط حرکات قیطر

 سـت ا شـده  خوانده سمنورهید يدردها دهنده نیتسک دردناك
 نوجوانـان  یخوددرمـان  يالگوهـا  مـورد  در یبررسـ  کی ).14(

 يبـرا  دختـران  ه اسـت کـه  داد نشـان  سمنورهید درمان در دختر
 سـمنوره دی ).15( نـد ینما یمـ  اسـتفاده  گرما از خود درد کاهش
 درمـان  ثرترینؤمـ  مـورد  در و اسـت  متفاوتی هاي درمان داراي
 درصد67 یپوراسالم مطالعه در ).16( دارد وجود نظر اختالف
 بـه  مراجعـه  بـدون سمنوره، یآور د ن درد عذابیتسک يبرا افراد
 يمختلـف، از داروهـا   يهـا  بـه روش  یضمن خودرمان کپزش

 یپزشـک  يها رفتشیپ رغم یعل ).16(ند ینما یمسکن استفاده م
 از یکـ ی همچنـان  یقاعدگ از یناش درد کنترل و برخورد نحوه

بـه منظـور   این مطالعه  لذا .است یبهداشت يها مراقبت معضالت
انجـام  اثر توأم ویبریشن و گرما بر کاهش دیسمنوره اولیه تعیین 
  .شد

  بررسي روش
ــالینی رويایــن مطالعــه  دانشــجوي دختــر  75 کارآزمــایی ب
دانشـگاه آزاد اسـالمی واحـد گرگـان در سـال      ساکن خوابگاه 

سـال براسـاس    22تا  18با گروه سنی دختران . انجام شد 1387
ــه ــه    نمون ــدف در مطالع ــر ه ــی ب ــري مبتن ــد  گی ــرکت نمودن . ش
ــپا علــوم ،یانســان علــوم يهــا ان در رشــتهیدانشــجو  علــوم و هی
  .بودند لیتحص به مشغول یپزشک

ایی بـالینی ایـران   اطالعات این مطالعه در مرکز ثبت کارآزم
  .شد ثبت 1N201102195866IRCTبا شماره 
 نیهمچنـ . بود سمنورهیشامل ابتالء به د مطالعه به ورود اریمع
 ،دیشـد  یآنمـ  ،شـده  شناخته یعروق یقلب يماریب به ءابتال عدم

و تأهـل   هیـ ثانو سـمنوره ید ،یلگنـ  یجراح سابقه ،مزمن سردرد
  .بود
ــزارا ــردآور بـ ــات يگـ ــنامه اطالعـ ــوگرافدم پرسشـ  ،کیـ

 رد بـه منظـور   .بـود  درد کش خط و سمنورهید ینیبال مشخصات
شـدند و   ارجـاع  زنـان  متخصـص  به افراد ،هیثانو سمنورهید علل
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  .انجام شد یلگن یسونوگرافآنان  يبرا
. مورد بررسـی قـرار گرفـت    یقاعدگ طی دو سیکل فردهر 
 اهداف از که يپژوهشگر کمک )گروه کنترل(کل اول یدر س
 بـا  تـا  هـا خواسـت   یآزمودن از ؛)سوکور کی( نبود عمطل قیتحق

 اطالعـات  شـامل  یقسـمت  دو پرسشـنامه  یقاعـدگ  کلیس شروع
 سـن  ،یلیتحصـ  رشـته  ،سـن ( کیدموگراف مشخصات به مربوط
 یقاعدگ مدت طول ،روز به یقاعدگ دو فاصله ،یقاعدگ نیاول
ــه ــال مشخصــات ؛)روز ب ــمنورهید ینیب ــا درد( س ــر درد ،پ  ،کم
 )نیروتـ ( معمول يها درمان و درد شدت يریگ زهاندا ،)درد دل
 خواسـته  کنندگان شرکت از .ندینما ثبت را سمنورهید نیح در
از درجه صـفر   درد کش خط يرو بر را خود درد شدت تا شد

ــ بــه صــفر .دهنــد نشــانتــا ده  ــ بــه 10 و درد فقــدان یمعن  یمعن
 در را خود دردافراد  مرحله نیا در .زان درد استیم نیدتریشد
 روش يریکـارگ  هبـ  از قبـل  بار کی .نمودند ادداشتی نوبت ود
 نیروتـ  روش از اسـتفاده  از بعـد و دفعه دوم  درد نیتسک نیروت
ي داروهـا  از اسـتفاده  شـامل  نیروتـ  يها روش .بود درد نیتسک
ی اهیـ گي داروهـا  ،)نیوسـ یه د ویاس کیمفنام ،بروفن(ی صناع

ی خانگي ها ندرما و )ریسا و داغ نبات ،گاوزبان گل کرده دم(
) شـکم  داخـل  هـا بـه  پا کـردن  جمع و دادن ماساژ ،کردن گرم(

  .بود
گـروه  ( یقاعـدگ  يبعـد  کلیسـ  در مطالعـه  اول گروه همان
ــه ــه در) مداخل ــرکت دوم مرحل ــد ش ــطو  نمودن ــک توس  کم

ــگر ــرید پژوهشـ ــه يگـ ــداف از کـ ــه اهـ ــع مطالعـ ــود مطلـ  نبـ
 بـا  یقبلـ  نوبـت  همانندها خواست تا  یآزمودن از ؛)سوکور کی(

ــروع ــنا درد، ش ــات همپرسش ــال مشخص ــمنورهید ینیب  يبــرا س
 دســتگاه از ســپس. نـد یل نمایــشـدت درد را تکم  يریــگ انـدازه 
و  قـه یدق دهبه مدت درد هر نوبت  يبرا» گرما و شنیبریو مأتو«

 يهـا  روش از امکـان  حـد  در و نـد ینما استفادهدفعه  سهحداکثر 
 ؛نـد ینما يخـوددار  قیتحق نیا انجام نیح در درد کاهش گرید
 و نمـوده  اسـتفاده  یروشـ  هـر  از تواننـد  یم ازین صورت در یول

 مطالعــه نیــا در .نــدینما ذکــر را اســتفاده مــدت و تعــداد ،نــوع
 نیــا در .نکردنــد اسـتفاده  يگــرید روش ازافـراد   از کیــ چیهـ 
 بخـش  بـار  نیدومـ  يبرا یقبلکل یس مطابق هم یقاعدگ کلیس

 درد مشخصات و سمنورهید ینیبال مشخصات که پرسشنامه دوم
 نوبت کی و مداخله از قبل نوبت کی ؛نمود یم يریگ اندازه را

  .ثبت شد مداخله از بعد
ــرا ــوگ يب ــوگ يریجل ــر در يریاز س ــه ه  کمــک دو مرحل

 ي؛برانبودنــد مطلــع مطالعــه اهــداف از کــه متفــاوت وهشــگرژپ
ت نکات یبه منظور رعا .نمودند يهمکار اطالعات يآور جمع

 ی، موافقت شفاهکار روش کامل شرح از پس یپژوهشاخالق 
و حق خروج  دیشرکت در پژوهش اخذ گرد يان برایدانشجو

ن در مرحلــه دوم ین اســتفاده از روش روتــیاز مطالعــه و همچنــ
  .ضرر بود ین نوع مداخله بیهمچن. مطالعه به آن داده شد

 فرکـانس  بـا  شـن یبریو جـاد یا قیطر ازمورد استفاده  دستگاه
 قهیدق 10 مدت به گراد یسانت درجه 38 يگرما جادیا و هرتز50
 و )گـرم  424 وزن( سـبک  و حمـل  قابل دستگاه .کند یم عمل

 .شـود  یمـ  بسته شکم يرو بر کمربند صورت هب و بوده خطر یب
 کـل  دارها از 58420 ثبـت  شـماره  با 08 سمنورهید یآنت دستگاه
 امـالك  و اسناد ثبت سازمان( یصنعت تیمالک و ها شرکت ثبت
  .باشد یم )کشور
با توجـه بـه    و SPSS-14 يآمارافزار  نرم از استفاده باها  داده
 و یتـــ يآمـــار يهـــا آزمـــونهـــا از  داده یتیت نرمـــالیوضـــع

ســطح   .نــدگرفت قــرار لیــتحل و هیــتجز مــورد لکاکســونیو
  .درنظر گرفته شد 05/0ها کمتر از  همه آزمون يدار یمعن

  ها يافته
 نیکمتـر  .ودبـ  یسـالگ  13درصـد افـراد    42سن منارك در 

فاصـله   .بـود  روز 40 نیشـتر یب و روز 21 ین دو قاعدگیب فاصله
  .روز بود 28 )درصد45(افراد  شتریبدر  ین دو قاعدگیب

 .بـود  روز 9 نیشـتر یب و روز 5 یقاعدگ زمان مدت نیکمتر
  .داشتند هروز 7 یمدت زمان قاعدگ) درصد 53(افراد شتر یب

 بود 34/5 نیروت مداخله از قبلدر گروه کنترل، درد شدت 
ــ مداخلـــه از بعـــدو  ــمبـــه  نیروتـ  افـــتیکـــاهش  09/4زان یـ
)0001/0P=) ( کیجدول.(  

  
 استفاده از بعد و قبل ،ديسمنوره يارهايمع نيانگيم سهيمقا:  ۱ جدول

  )گروه کنترل( نيروت يها روش از
 

ي ارهايمع
  سمنورهيد

 اقدام از قبل
  درد نيتسک به

انجام  از بعد
  p-value  نيروت يها وهيش

 ۰۰۰۱/۰  ۴۵۰۰/۳  ۵۲۰۰/۴  پا درد
 ۰۰۰۱/۰  ۰۸۰۰/۴  ۲۵۰۰/۵  کمر درد
 ۰۰۰۱/۰  ۷۵۰۰/۴  ۲۶۰۰/۶  درد دل
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استفاده از دستگاه تـوأم   از قبلشدت درد در گروه مداخله، 
استفاده از دستگاه به میزان  از بعدو  بود 34/5ویبریشین و گرما 

  ).2جدول ) (=0001/0P(تسکین داده شد  44/3
به صـورت قرمـزي بـا     گرماو  شنیبریوتوأم  تگاهدسعارضه 

  .درصد از افراد مشاهده شد8درجه متوسط فقط در 
  

 استفاده از بعد و قبل ،ديسمنوره يارهايمع نيانگيم سهيمقا:  ۲ جدول
  )گروه مداخله( گرما و شنيبريو مأتو دستگاه از

 يارهايمع
  سمنورهيد

قبل استفاده 
  از دستگاه

 استفاده بعد
  p-value  دستگاه از

 ۰۰۰۱/۰  ۹۳۰۰/۲  ۵۲۰۰/۴  پا درد
 ۰۰۰۱/۰  ۳۴۰۰/۳  ۲۵۰۰/۵  کمر درد
 ۰۰۰۱/۰  ۰۵۰۰/۴  ۲۶۰۰/۶  درد دل

  
 نوبـت  ،نوبـت  دو در دختران درد شدت که داد نشان ها افتهی
ــ روش از اســتفاده اول دســتگاه  از اســتفاده دوم نوبــت و نیروت

  ).>05/0P(داشت  يدار یمعن اختالف ،گرما و شنیبریوتوأم 
  بحث
ن مطالعه نشان داد که افراد در هر دو گروه کنترل و یج اینتا

 سمنوره تجربـه نمودنـد  یدر د يدار یمعن يمداخله کاهش آمار
 و شـن یبریوو استفاده از دستگاه توأم  نیروت روش دو سهیمقا و

سمنوره نشـان  یکاهش د دررا  يدار یمعن يآمار اختالف گرما
  .داد

 اعصـاب  یکتریکال کتحری ثیرتا بررسیدر مطالعه کامجو 
ــق از ــان در پوســت طری ــمنوره درم ــه دیس ــجویان در اولی  دانش

 در تـنس  از اسـتفاده  کـه  داد نشان تهران یکپزش علوم دانشگاه
 65 در را عالی تا خوب درد تخفیف کی تنهایی به مورد گروه
ه ردکـ  فراهم شاهد گروه درصد24 با مقایسه در ها نمونه درصد
 مقایسـه  در دیسمنوره عالئم شدت در مشخصی اهشک و است
 درمـان  تـنس  جـه گرفتـه شـد کـه    یده شـد و نت ید شاهد گروه با

 باشـد  می اولیه دیسمنوره درمان براي يغیرمخدر و رؤثم ،سالم
 بــر ایبــوپروفن و سـانینجیائو  نقطــه در فشـاري  طــب تـاثیر  .)11(

 بعد درد شدتکه  داد نشان دانشجو دختران در اولیه دیسمنوره
ــ از ــی تفــاوت گــروه دو در دوم و اول مــاه در اندرم  داري معن

 در درمـان  از بعـد  و قبـل  درد شـدت  مقایسـه  امـا  ته اسـت؛ نداش
 ).17( داشـت  داري معنی تفاوت ایبوپروفن و فشاري طب گروه
گـروه   در شکم و کمر پا، درد شدت نیانگیم حاضر مطالعه در

 از عـد بو  بـود  34/5 نیروتـ  يهـا  روش از استفاده از قبلکنترل 
  .افتیکاهش  09/4 به نیروت يها روش از استفاده

 بـین  مقایسـه  در دیسـمنوره  بـر  یکـ فیزی فعالیت ریتاث بررسی
 دانشـجوي  نفـر  250 و بـدنی  تربیـت  دختـر  دانشـجوي  نفر 250
 هـر  در دیسـمنوره  شـیوع  کـه  بـود  آن دیـ ؤم معلـم  تربیت دختر
 گــروه در دیســمنوره شــیوع .اســت درصــد75 از بیشــتر گــروه
 شـیوع  .بـود  معلـم  تربیـت  گـروه  از مترک درصد4/2 بدنی تربیت

ــمنوره ــروه در دیس ــ گ ــرک درصــد2/3 ارکورزش ــروه از مت  گ
 ارکورزشـ  افراد در دیسمنوره شدت و شیوع .بود ارکغیرورزش

 مطالعــه يهــا داده ).18( بــود یافتــه اهشکــ داري معنــی طــور بــه
 ایـ  و ورزش همانند گرما با همراه شنیبریو که داد نشان حاضر

 یاهیـ گ ،یصناع يداروها از استفاده لیقب از يگرید مداخالت
 نیانگیـ م .اسـت  ثرؤم دیسمنوره درکاهش یخانگ يها درمان و

 از استفاده از بعدو  بود 34/5 دستگاه از استفاده قبل درد شدت
 کـاهش  يرو بر يا مطالعه .افتی کاهش 44/3 زانیم به دستگاه
 بـا  سـه یمقا در یاشـ ارتع نـات یتمر که داد نشان يکمر يدردها

 يمــارآ نظــر از يکمـر  مــزمن درد کــاهش بـر  يکمــر کشـش 
 انگریـ بحاضـر   پـژوهش  يها افتهی ).12( دارد يدار یمعن ارتباط
ــه ســتا آن ــنیبریو ک ــ ش ــاجمیغ یروش ــیردارویغ ،یرته  و ی

 در متوســط يقرمـز  یـی جز هعارضـ  تنهـا  و باشـد  یمـ  خطـر  یبـ 
  .شد دهید افراد از درصد8

 بـه  درد ؛شـود  اسـتفاده  نوفنیاسـتام  ابـ  همراه گرما که یزمان
 کاهش باعث یموضع يگرما و افتهی کاهش يتر یطوالن مدت
ــ ســمنورهید ــه در هــم حاضــر هعــمطال در ).19( شــود یم  مرحل

 کـاهش  ،دسـتگاه  از استفادهزمان  هم و نیروت روش از استفاده
ــ ــد درد دار یمعن ــ .شــد دهی  دســتگاه از اســتفاده کــه يطــور هب
 يهـا  روش از اسـتفاده  بـا  سـه یمقا در رمـا گ همـراه  بـه  شنیبریو

ــ درد کــاهش ــود کــاهش مــوثرتر را درد شــدت نیروت  .داده ب
 يرو بــر را گرمـا  و شــنیبریو اثـر  کــه نـه یزم نیــا در یمطالعـات 

 و یموضـع  فشار اثر مطالعه .نشد افتی ؛دینما یبررس سمنورهید
 ویبریشـن  با فشار یوقت ؛داد نشان ینعضال يدردها بر ویبریشن

ــه درد گــردد؛ ترکیــب )شارتعــا( ــدازه ب  کــاهش درصــد11 ان
 عملکـرد  و وسـیع  یعصـب  يفیبرهـا  عملکـرد  ارتعـاش  .ابـد ی یم

 بـین  از را درد طریـق  ایـن  از و کـرده  بلوکـه  را سیاتیک عصب
ــر ).21و20( بــرد یمــ ــر ارتعــاش اث  عــاتمطال در درد کــاهش ب
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 کـاهش  بـر  شـن یبریو دسـتگاه  یارتعاشـ  اثر ریتاث بر دال مذکور
  .است حاضر پژوهش در درد

ن یتسـک  يبرا نیروت يها روشدر مطالعه ما گروه کنترل از 
ز یـ ن همکـاران  و شـجاع   مطالعـه  در .سمنوره اسـتفاده نمودنـد  ید

 و یاهیـ گ يداروهـا  ازهـم   ،سمنورهیدن یتسک يان برایدانشجو
  ).22(نموده بودند  استفاده یصناع يداروهااز  هم

  گيري نتيجه
 در ؛باشـد  یمـ  مـن یا گرمـا  بـا  مأتـو  شنیبریو که نیا لیدل به
ــا همــراه را آن بتــوان دیشــا جــهینت  درمــان در معمــول مــوارد ب
 ییجـا  نآ از .نمـود  اسـتفاده  نیگزیجـا  صورت هب ای سمنورهید
 اسـت  بـار  نیاول يبرا سمنورهید خصوص در حاضر قیتحق که
 يبعـد  مطالعـات  مورد در شود یم شنهادیپ ؛است هشد انجام که
 گــروه دو در و یســن يهــا دامنــه ریســا ،مختلــف يهــا تیــقوم

 مطالعـه  نیا يها تیمحدود از .شوند یبررس نیهلأمت و متفاوت
 خـود  از اسـتفاده عـدم   ،مسـتقل  صـورت ه ب شاهد گروه نداشتن
  .بودبودن مطالعه نشاهد و دوسوکور  عنوانه ب افراد
  قدرداني و رکشت

 )941شـماره  (مصـوب   یقـات یمقالـه حاصـل طـرح تحق   ایـن  
واحـد گرگـان    یزاداسـالم آدانشگاه جوان وهشگران باشگاه پژ

 یاســالم آزاد دانشــگاه یپژوهشــ معاونــت ازله یوســ نیبــد. بــود
 شـرکت  انیدانشـجو  جوان، پژوهشگران باشگاه گرگان، واحد
 را مـا  پـژوهش  نیا در که یزانیعز تمام و مطالعه نیا در کننده

 يرمنتظ زهره دکتر از نیهمچن .شود یم یقدردان نمودند؛ ياری
 کارشـناس  یدشـت  قـره  هیـ رق خـانم  و مـان یزا و زنـان  متخصص
ــتار ــگاه يپرس ــالم آزاد دانش ــان یاس ــم ،گرگ ــکر مانهیص  تش

  .میینما یم
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