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 فروزش در اعتیاد الگوی

 1منصوریه نسترن

 چکیده

 شتا ٘یرٚ٘ٛ یٞا ٌٜٚرای از  ٜٔصاٞد ٚزشفر ٜپدید ،تیٛصیٕیایی شطحدر  تاصد. یٔ ادیفرٚزش درحٛزٜ اعت یاٍِٛ یٞش حاضر تررشٞدف پسٚ
 تخّیٝ تٝ ٚعصر دخٛ تٝ دخٛ رطٛ تٝ ٞا  رٖٚ٘ٛ د،دٌر ارتىر دیاز رتشیا شتا٘ٝآیرز  هـتحری ٌرا .ددٌر پذیر تحریه تیصتر تخّیٝ ٞر تا ٘داتٛ ٔی وٝ
 ادیاعت تیحٛزٜ تا تٛجٝ تٝ إٞ ٗیدر ا ماتیتحم ٗیا٘جاْ صدٜ اشت، تٙاترا ادیفرٚزش در اعت یاٍِٛ یٔحتٛا یرٚ یوٕ اریٔطاِعات تش .وٙٙد ٔی

عٛد، تجرتٝ  ٗیاِىُ ٚ ٔٛاد ، تعد از چٙداشت وٝ شٛ ٔصرف وٙٙدٌاٖ  صرٚ٘دٜیٔصىُ پ هیفرٚزش در  اِىُ ٚ ٔٛاد، تاصد.  یٟٚٔٓ ٔ یضرٚر
ٔطاِعٝ حاضر ٔرٚری تر ٔطاِعات ٌذصتٝ طی تیشت شاَ اخیر در حٛزٜ فرٚزش ٚ ارتثاط آٖ تا اعتیاد تٛشط رٚش ٔطاِعات ٔرٚر رٚایتی  وٙٙد. یٔ

 راتییتغٔىا٘یشٓ فرٚزش صٛد. ٔحرٚٔیت ٕٔىٗ اشت تاعث ظٟٛر  عالئٓ صرٚ٘دٜیپ دیوٝ تصد صدٜ اشتٔطرح  یفٟٛٔطثك یافتٝ ٞأ ٔی تاصد.
 یٞا ةیتر تٝ آش ریپذ ةیٔغز را آشصٛ٘دٜ ٕٔىٗ اشت تىرار در پی اپیزٚد ٞای ٔحرٚٔیت ٗیٚ ٘ٛرٚآ٘دٚور هی٘ٛرِٚٛس یٞا شتٓیدر ش یصیافزا

 تیٔحرٚٔ ٓیعال٘صاٖ دادٜ اشت وٝ  یٙیتاِ یٔجٕٛعٝ تزري از دادٜ ٞا هیدر طَٛ دٚ دٞٝ ٌذصتٝ،  ٔرتثط شازد. یصٙاخت٘مص ٞای ٚ  یعصث
تٝ ٘اْ فرٚزش عٙٛاٖ صدٜ اشت. فرٚزش ٕٔىٗ  یصٛد وٝ در ٔفٟٛٔ یتعد یزٚدٞایدر اپ تیٔحرٚٔ ٓیتٛا٘د ٔٙجر تٝ صدت عال یتىرار صٛ٘دٜ ٔ

تازٌصت دٚتارٜ تٝ شٕت ٔصرف ٔٛاد ٚاِىُ صٛد  شهی٘ٛتٝ خٛد ٕٔىٗ اشت تر ر ٝوٝ ت  تیشٙدرْ ٔحرٚٔ یرٚا٘ ٓیعال دیاشت ٔٙجر تٝ تصد
 تٍذارد. ریتأث

 ادیاعت ؛فرٚزش واژه های کلیدی:

 

 مقدمه

ای از  ٜٔصاٞد ٚزشفر ٜپدید ،تیٛصیٕیایی شطحدر تاِیٙی. ٚ  تیٛصیٕیایی : ددٌر تمشیٓ شاشیا جٙثٝدٚ  تٝ ٘داتٛ ٔی ٚزشفر ْٔفٟٛ
 یا ِىتریىیا ٘ظراز  ٘ٙداتٛ ٔی ٞارٖٚ٘ٛ ،یٗا تر ٜٚ. عالددٌر پذیر تحریه تیصتر تخّیٝ ٞر تا ٘داتٛٔی وٝ شتا ٘یرٚ٘ٛ یٞا ٌٜٚر

 تٝ ٚعصر دخٛ تٝ دخٛ رطٛ تٝ ٞارٖٚ٘ٛ دد،ٌر ارتىر دیاز رتشیا شتا٘ٝآیرز هـتحری ٌراصٛ٘د.  تحریه تخّیٝ شتا٘ٝآیرز حد تا ،صیٕیایی
 ایتر ٚزشفر فرضیٝاز  تاِیٙی تعریف .رخ ٔی دٞد ایٗ فرایٙد تا تحریه صیٕیایی فعاِیت ٘ٛرٚ٘ی ٕٞا٘ٙد وٛواییٗوٙٙد.  ٔی تخّیٝ

 یٗا ترویة اـٞیپٛٔا٘ی ،ٌیدرـفشا ،اـ)ٔا٘ی ددرـٌ یترٔ تاِیٙی خّمی یٞاٚدپیزاتٝ  ٚزشفر فرضیٝ ،اًـثد. غاِـتاص ٔی ٚتٔتفا ٘پزصىیرٚا
 ٜدـیٙدر آ ددرـٌ تجرتٝ ٞاٚدپیزا یٗا تیصتر چٝ ٞر اد،فردر آٖ اد. ـیات ٔی یشافزا ٖٔاز ٌذصت تاآٖ  ارتىر شدر ٔی ٘ظر تٝ وٝ (تحاال

 ٘ظر تٝ وٝ ٞشتٙد اٜرـٕٞ اعیـجتٕا یـ٘رٚا یطارـص اـت ِیٝاٚ یٞاٚدپیزا ،یٗا تر ٜٚعال .دور ٞٙداخٛ تجرتٝ را یترـتیص یاـٞٚدپیزا
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 جتٕاعیا ٘یرٚا یٞا ٖچىا ٔاصٝ وٝ شٙدر ٕ٘ی ٘ظر ٝـت یدـتع یٞاٚدپیزا وٝ حاِیدر وٙد. رشد وٝ تٝ عٙٛاٖ ٔاصٝ چىاٖ عُٕ ٔیٔی
 اتٔصاٞدایٗ . دٛـص دترـت دـ٘ایتٛـٔ ٖاـٔز تـٌذص تا ٞاٚدپیزا تصد ٕٞچٙیٗ .فتٙدا ٔی قتفاا  دٛـخ تٝ دخٛ ٔعٕٛالًٚ  تاصٙد صتٝدا

  ىیـ٘پزصدر رٚا ٚزشفر فرضیٝ ا،ِذ فتد.ا ٔی قتفاا خّمی تختالالا تا  راٖاـتیٕ یـترخٚ در  تٔطاِعا تعضیدر  وٝ ٘ددادٜ ا ٖ٘صا
 اتٔصاٞد ٘داتٛ ٔی ٚزشفر فرضیٝ ،تاِیٙی ٘ظراز د. ـوٙ یفـتٛص اِیٙیـت تاـٔصخص ٗـیا اـترا  ادیفرٜٚ از ایرٌرز یه شتا ٕٔىٗ

 یتیصتر یٞاٚدپیزا ٜدـیٙدر آ اـٞٚدپیزا اددـتع یشازـفا دد،رـٌ دترـت ٖٔاز ٌذصت تا ٘ٙداتٛ ٔی  تتالالـخا   دـٞد یحـتٛضرا  یرز
 ٌردد.یٔ ردارٛـترخ یوٕتر ٕٞیتاز ا ِیٝاٚ یٞاٚدپیزا تا ٔمایشٝدر   یدـتع یٞاٚدپیزدر ا جتٕاعیا ٘یرٚا ُٔاعٛ د،صٛ ٔی تیٙی پیش

   تـجٟدر  ٞداٛـصاز  ٟٕٔی جٙثٝ ٘تیىیس یشهٚ ر ٘دٌیز ادثحٛ ٚزش،فر طتثاار. شتا تر ٔصىُ اًتعد ریتیٕا یـطدر  ٖاـٔدر
   (.1831رصه،یٔىٖٙٛ ٚ ت ،یٕی)لاتـشا ٚزشفر فرضیٝ یٔٙددشٛ

در  فیضع یىیاِىتر هیوٝ تعد از تحر دٜیدپ هی فیتٛص یتار تٛشط ٌٛدارد ٚ ٕٞىارا٘ش ترا ٗیاِٚ یترا "فرٚزش"اصطالح  
 یریپذ هیتحر شیوٝ افزا یاشت. ٍٞٙأ یرفتار یپاشخ ٞا صرٚ٘دٜیپ دیٔرتٛط تٝ تصد . فرٚزشصد  یٔعرف ،صٛد یٔ دٜیٔغز د ٝی٘اح

 راتییتغاحتٕاال ٔٙعىس وٙٙدٜ  فرٚزش دٜیدٚاْ پد ٗیتٛا٘د چٙد ٔاٜ طَٛ تىصد. ا یصدٜ اشت، ٔ جادیتٝ تصٙج ا تیٔغز ٚ حشاش
اشت وٝ شٛ ٔصرف وٙٙدٌاٖ اِىُ ٚ ٔٛاد ، تعد  صرٚ٘دٜیٔصىُ پ هیفرٚزش در  اِىُ ٚ ٔٛاد، . اشت یدرازٔدت ٔدار ٚ عّٕىرد عصث

 وٙٙد. یعٛد، تجرتٝ ٔ ٗیاز چٙد

 خّمی ٘ٛشا٘ات ٚ پذیری تحریه ، خشتٍی ، افشردٌی رفتارٞای ، خفیف ِرزش ، اضطراب تا عٕدتا( AWS) اِىُ ترن شٙدرْ
 تاصد. شٙدرْ اشتفراغ ٚ تٟٛع حاِت ، اصتٟا دادٖ دشت از ، خٛاتی تی ، شردرد ، صدٜ ٌصاد ٔردٔه تا ٕٞراٜ تٛا٘د ٔی وٝ اشت ٕراٜٞ

، وا٘د ، ٔیٙاتا٘دصٛد ) ٔی ایجاد ٟٔٓ عٛارض شایر یا آریتٕی تٛشط اغّة ٔیر ٚ ٔري ٚ اشت ٕٞراٜ ٔیر ٚ ٔري ٪15 تا 5 تا اِىُ ترن
 یا صرٚ٘دٜیحاد، تا عٛارض پ تیٔحرٚٔ ٓیتٝ عثارت شادٜ، فرٚزش ٕٔىٗ اشت تدترصدٖ عالئٓ ٔرتٛط تٝ عال  .(5115 ،1ٔیتاَ ٚپاَ 

 یٞدف از پسٚٞش حاضر تررش صٛد. اٖیصٛد، ت یاِىُ ٔ ایٔصرف ٔٛاد  ٝت دتریتازٌصت صد یترا صتریت یٔٙجر تٝ آٔادٌ تیوٝ در ٟ٘ا
 ماتیتحمٚ ا٘جاْ صدٜ اشت ادیفرٚزش در اعت یاٍِٛ یٔحتٛا یرٚ یوٕ اریٔطاِعات تش ىٝتا تٛجٝ تٝ ایٙ تٛد. ادیفرٚزش در اعت یاٍِٛ
ِذا شٛاَ اصّی ایٗ پسٚٞش ایٗ اشت وٝ  ،اشتٟٔٓ  ٚ یضرٚر ٚ صٙاخت آٖ ترای درٔاٖ ٔٛثر ادیاعت تیحٛزٜ تا تٛجٝ تٝ إٞ ٗیدر ا

 اٍِٛی فرٚزش در اعتیاد چٍٛ٘ٝ اشت؟

 پژوهصروش 

تٛشط رٚش ٔطاِعات ٔرٚر  ادیدر حٛزٜ فرٚزش ٚ ارتثاط آٖ تا اعت ریشاَ اخ شتیت یتر ٔطاِعات ٌذصتٝ ط یٔطاِعٝ حاضر ٔرٚر
 تٛد. یتیرٚا

 ی پژوهصیافته ها

. شتا ٜصد رٜصاا ٔصخصیٚ  ٔعیٗ اتٔصاٞدٚ  اتتغییر تٝ ٖ،ٔاز ٌذصت تا. شتا تٔد طٛال٘ی ٜپدید یه ٚزشفر ،تاِیٙی ٘ظراز 
صٛد. لطع ٔصرف اِىُ تٝ د٘ثاَ ٔصرف ٔزٔٗ ٕٔىٗ  یٔ ٔٙجر 8یٔروز یعصث شتٓیش5تٝ ا٘تماَ ٔجدد ُ اِى ٔزٔٗ  دیصد دٖی٘ٛص

                                                           
1
 - Band, Meena, Kandpal & Mittal 

2
 - neuroadaptations 

3
 - CNS 
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 ترای ٘صاٖ دادٜ صٛد. یٙیترن اِىُ از ٘ظر تاِ یصٛد وٝ عالئٓ ٚ ٘صا٘ٝ ٞا تیش از حد دشتٍاٜ عصثی ٔروزی هیتحر تٝاشت ٔٙجر
 تا خفیف عالیٓ ترن ،وافی اجتٕاعی حٕایت تیٕاراٖ تا. اشت درٔاٖ از ٔرحّٝ اِٚیٗ زدایی شٓ ،اِىُ تٝ ٚاتشتٝ تیٕاراٖ از تشیاری
ٔطاتك فرضیٝ فرٚزش . تاصٙد شرپایی درٔاٖ ترای ٔٙاشثی وا٘دیدا اشت ٕٔىٗ پایدار رٚا٘پزصىی ٚ پزصىی ٚضعیت ٚ ٔتٛشط
-ٔی ٘یز عصثی تراٍ٘یختٍی رد تجٕعی تاعث تغییرات تّىٝ صٛد ٔی فٛری عصثی شٕیت تاعث تٟٙا ٞای ٔختّف ترن اِىُ ٘ٝاپیزٚد

 تصٙج ترٚز خطر ٚ لثّی عالیٓ ترن  ٚاوٙصٟای تعداد تیٗ ٔثثت راتطٝ از حاوی ا٘شا٘ی ٔطاِعات (.5115، ٚوٛ٘رد ٞٛارد )ٔٛدشتٛ، صٛد
 عٙٛاٖ زیر در وٝ ٞایی ٔىا٘یشٓ (1111 )ِیچٙثري ٚٚر٘ر، وٝ از ایٗ فرضیٝ حٕایت ٔی وٙد ، اشت اِىُ ترن ٞای تعدیدٚرٜ طی در

 پیصٟٙاد فرضیٝ یه. تاصد ٔی ٘اصٙاختٝ وٝ اشت ٔحرٚٔیت صٛ٘دٜ تىرار ٞای اپیزٚد طَٛ در ٔحرٚٔیت عالئٓ تصدید تاعث صٛدٔی
 خٛا٘دٖ فرا تاعث اِىُ تا ٔٛاجٟٝ ٔتٛاِی ٞراپیزٚد آٖ در وٝ( 1عّٕی ترای وردٖ أادٜ) اثر یه از اشت ٕٔىٗ پدیدٜ ایٗ وٝ وٙد ٔی

 تٝ اِىُ ٔحرٚٔیت عالیٓ پیصرٚ٘دٜ تصدید وٝ وٙٙد ٔی فرض 1193 شاَ در پشت ٚ تاٍِٙر .صٛد یٔ وٙٙدٜ جثراٖ لٛی ٞای پاشخ
 ٔحرٚٔیت از تىراری تجارب ٔدَ ایٗ طثك تر صٛد ٔی ٔصاٞدٜ ٘ٛرِٚٛسیىاَ صرایط شایر در وٝ اشت فرٚزش ٔىا٘یزْ تظاٞر دِیُ
 اشت ٕٔىٗ فرٚزش فرآیٙد یه ، تٙاترایٗ .(1113)تىر، اشت عالیٓ پیصرٚ٘دٜ صدٖ لٛی زٔیٙٝ اِىُ ٔصرف یا ٔٛاجٟٝ تٝ ٘شثت اِىُ
 عٙٛاٖت) صدیدتر عالئٓ تٝ( ِرزش ٚ پذیری تحریه ،ٔثاَ عٙٛاٖ تٝ) خفیف ٘شثتاً پاشخٟای از ترن عالئٓ ٔعِٕٛی پیصرفت شاز زٔیٙٝ
 (.1193)تاِٙجر ٚ پشت، تاصد تعدی( ترٔٙس دِیریْٛ ٚ تصٙج ،ٔثاَ

 فرٚزش پدیدٜ در درٌیر ٔغزی ٞای ٔىا٘یشٓ

 لرار تاثیر تحت را CNS در عصثی شیٍٙاِیًٙ ٞای شیشتٓ از تشیاری آٖ، ترٚز از جٌّٛیری ٚ اِىُ ٔعرض در ٌرفتٗ لرار
 ٔتعدد تجرتیات .دٞد ٔی رخ عصثی ٞای دٞٙدٜ ا٘تماَ ٘اْ تٝ صیٕیایی ٔٛاد طریك از عٕدتا ٞا ٘ٛرٖٚ ٔیاٖ در شیٍٙاَ ا٘تماَ. دٞدٔی

 تٝ وٝ ای تاِمٜٛ ٞای ٔىا٘یشٓ از یىی. وٙد ٔغزی صدٔات تٝ پذیرتر آشیة را فرد اشت ٕٔىٗ وٙٙدٜ ٔصرف شٛء افراد در ٔحرٚٔیت
. اشت ٔرتثط  عصثی ٞای دٞٙدٜ ا٘تماَ در پیصرٚ٘دٜ افزایش تا  ٔرتثط پذیری تحریه افزایش وٙد، ٔی وٕه ٔغزی آشیة ٘ٛع ایٗ

 تغییرات تغییرات ٕٞا٘ٙد ٌذارد ٔی تأثیر CNS تر وٝ ٞٛرٔٛ٘ی ٞای شیشتٓ از یترخ در ترن تا ٔرتثط ٔداْٚ تغییرات ایٗ، تر عالٜٚ
 وٙد وٕه اِىُ تٝ ٔرتٛط ٘ٛرٚپاتِٛٛسی تٝ اشت ٕٔىٗ ٘ٛرٚا٘دٚوریٗ

   یٞا ر٘دٜیٔدت در ٌ یطٛال٘ راتییدار٘د ، أا تغ یصتریتٝ ٔطاِعات ت ازیدر فرٚزش ٘ ریدرٌ كیدل یٞا شٓیاٌرچٝ ٔىا٘
5
(NMDA) ٔدیاش هیریٙٛتٛتیٚ ٌأا آ (GABA- ± )ٕٝٔىٗ اشت در شٙدرْ ترن ٔىرر ترن اِىُ اشت یزٚدٞااپی د٘ثاَ تٝ و ،

ٚ ٟٔار  اتدی یٔ شیافزا NMDA ر٘دٜی(. در صٛرت عدْ ٚجٛد اِىُ ، عّٕىرد 5111ٌٕٚٞىاراٖ، زاالاِىُ ٘مش داصتٝ تاصد)ٌٛ٘
رفتٗ شروٛب  ٗیٚ از ت هیتحر شیافزا "دٚ ضرتٝ" دٜیپد ٗی. ااتدی یاٞش ٔو GABA-A یٞا ر٘دٜیصدٜ تٛشط ٌ ٝیتٟ هیتٛ٘

 شتٓیش ٓیٚجٛد دار٘د وٝ ٔعتمد٘د اختالَ در تٙظ زی٘ یٍریصٛد. ٔطاِعات د یٔ یرٚا٘ هیاشتمالَ ٚ تحر یریپذ هیٔٙجر تٝ تحر
 (.5115 تا٘د ٕٚٞىاراٖ،) دٞد یدر فرٚزش رخ ٔ دتریٚاوٙش صدٚ   در ظٟٛر شٙدرْ ترن اِىُ ٘مش دارد زی٘ هیٙرسیدٚپأ

فرٚزش در طَٛ ٔحرٚٔیت  .ا٘د صدٜ ٔتٕروز ٔىا٘یشٓ ٞای ٔغزی رٚی تر فرٚزش تاِیٙی ٔطاِعات ٚ حیٛا٘ی ٔدِٟای اوثر
 احشاس ٔالِت( ٚ) ترن رٚا٘صٙاختی عالئٓ تدریجی تصدید ، ٔثاَ عٙٛاٖ تٝ. صٛ٘د تصدید ٔىرر ترن تجرتیات ٕٔىٗ اشت تا

                                                           
1
 - priming 

2
 N-methyl-D-aspartate 
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 ا٘تماَ .دٞد افزایش ٘ٛصیدٖ شرٌیری از ترای را تیٕار اٍ٘یزٜ تٛا٘د ٔی ، اِىّی ٔشٕٛٔیت اثرات از ذٞٙی درن در تغییر ٕٞچٙیٗ
عالیٓ ترن در  احشاس ٔالَ ٔرتثط تا  ٚ اِىُ دٞٙدٜ پاداش اثر در ٟٕٔی ٘مش ٔغز ٔختّف ٘ٛاحی در دٚپأیٗ ٚاشطٝ تا عصثی
 عٛد تٝ اشت حرٚٔیت تٝ ٚیسٜ اٌر در ٔٛلعیت ٞای ٔصاتٝ اتفاق افتد ٔىٗدارد. در اپیزٚد ٞای ٔىرر ٔ اِىُ ٔزٔٗ وٙٙدٌأٖصرف
 ٔىرر طٛرت وٝ ٔحیطی ٔحروٟای ، صرطی ترن پاشخ یه طی در .وٙد وٕه پاشخ  ترن صرطی تٝ ٔرتٛط ٔىا٘یشٓ طریك از ٔجدد

 تغییرات ایجاد تاعث وٝ صٛ٘د ثدیُت ٞایی ٘صا٘ٝ تٝ خٛد اشت ٕٔىٗ( پزصه تیٕارشتاٖ یا ٔطة ٔثالً) ٞشتٙد ٕٞراٜ ترن عالئٓ تا
پاشخ ٞای ٔرتٛط تٝ عالیٓ ترن صرطی وٝ ٔٙعىس وٙٙدٜ فرٚزش  .صٛد ٔی رٚا٘ی ٚ جشٕی ترن عالئٓ ٘تیجٝ در ٚ صیٕیایی عصثی

 (.1113تىر،) اشت ٕٔىٗ اشت پایٝ تیِٛٛسیىی ترای ِٚع ٔصرف اِىُ در ایٗ چرخٝ تاصد

 

 نتیجه گیری بحث و

تٛا٘د ٔٙجر تٝ صدت  یتىرار صٛ٘دٜ ٔ ترن ٓی٘صاٖ دادٜ اشت وٝ عال یٙیتاِ یٔجٕٛعٝ تزري از دادٜ ٞا هیدر طَٛ دٚ دٞٝ ٌذصتٝ، 
 فرایٙد ایٗ وٝ دٞد ٔی ٘صاٖ ٞا یافتٝ تٝ ٘اْ فرٚزش عٙٛاٖ صدٜ اشت. یصٛد وٝ در ٔفٟٛٔ یتعد یزٚدٞایدر اپ تیٔحرٚٔ ٓیعال

 دی.  فرٚزش ٕٔىٗ اشت ٔٙجر تٝ تصداشت ٔغز وّی عّٕىرد تر ٟٔاری ٚ تحریىی تأثیرات در ٔداْٚ آصفتٍی دٞٙدٜ ٘صاٖ  حشاشیت،
. تٍذارد ریتازٌصت دٚتارٜ تٝ شٕت ٔصرف ٔٛاد ٚاِىُ صٛد تأث شهی٘ٛتٝ خٛد ٕٔىٗ اشت تر ر ٝوٝ ت  تیشٙدرْ ٔحرٚٔ یرٚا٘ ٓیعال

. در تثییٗ ایٗ پدیدٜ اشت( 5115) دٔٛدشتٛ، ٞٛارد ٚوٛ٘ر ٚ( 1113) تىر (،1111) ٚٚر٘ر چٙثريیِ ٘تایج پسٚٞش حاضر ٕٞشٛ تا ٘تایج
پس از  زیٚ غدد درٖٚ ر یٚ عصث ییایٕیص یعصث یٞا شتٓیدر ش یصیافزا راتیی، تغفرٚزش پدیدٜ ای پٛیا اشت وٝ  ٔی تٛاٖ ٌفت

 یصٙاختٚ اختالالت  یعصث یٞاةیٕٔىٗ اشت ٔغز را در تراتر آش در افراد شٛء ٔصرف وٙٙدٜ ٔٛاد ٚ اِىُ ٔىرر تیٔحرٚٔ یزٚدٞایاپ
 ٚزشفر فرضیٝ یٔٙددشٛ تـجٟدر  ٞداٛـصاز  ٟٕٔی جٙثٝ ٘تیىیس یشهٚ ر ٘دٌیز ادثحٛ ٚزش،فر طتثااروٙد.  رتریپذ ةیٔرتثط آش

ٌاٜ حٛادث ز٘دٌی  اشترس زا یا ٔحیط اشترس زا تٝ عٙٛاٖ ٔاصٝ چىاٖ ترای صرٚع ٔصرف ٔٛاد ٚ اِىُ ٚ صرٚع چرخٝ ت. ـشا
   ِٚی درٟ٘ایت عالیٓ ٔحرٚٔیت در اپیزٚد ٞای تعدی  صدت ٔی یاتد.ٔصرف  در اِٚیٗ اپیزٚد  ٔیصٛد 

 تا تاید راٖتیٕا ضیٝ فرٚزش تاید در ٘ظر ٌرفتٝ صٛد:تٙاترایٗ ٔٛارد زیر در درٔاٖ شٛ ٔصرف وٙٙدٌاٖ اِىُ ٚ ٔٛاد تا تٛجٝ تٝ فر 
 تخالأد .ٛ٘دـص ٖاـٔدر ةـٔٙاش رٛـط ٝت ریفٛٚ  شریع ٖٔىاا حد تا تاید راٖتیٕا .صٛ٘ددادٜ  تصخیص لیكد رطٛ تٝ ٖٔىاا حد
 .ددٌر ارترلر َختالا تٔد طٛال٘ی ثرا واٞشفدـٞ تاٚ  ریعـش ریاـتیٕدٚرٜ  زغادر آ تاید جتٕاعیا ٘یرٚا

 تـشا ٜدـصدادٜ  ٜتثاـصا تصخیص ٖ٘اآ رٜتادر وٝ اوشا٘یـی ،تٙدـ٘یش هـوٕ یتجٛـجشدر  ریاـتیٕ خرآ حُأر تا وٝ ادیفردر ا
 فرٚزش .یاتد ٔی واٞش تٔد طٛال٘ی بخٛ ٌٟیآ پیش یه َحتٕاا ،٘دا ٜ٘صد ٔعاِجٝ ریتیٕادر دٚرٜ  ریفٛٚ  اشةٔٙرٛـط ٝـت اـیٚ 

را تا دلت وٙترَ وردٜ ٚ عالئٓ آٟ٘ا را  ٕاریتٛا٘ٙد ت یٔ یوٙد. ٔتخصصاٖ پزصى یٔ یاِىُ ضرٚر ییشٓ زدا یرا ترا ی٘ظارت پزصى
ٟٔٓ  اریدر وُ تش فرٚزشاز اثر یریٚ جٌّٛ یوٕه تٝ ٔعتاداٖ در پاو یأر ترا ٗیدرن ا د.ٙشا٘تر خطر را تٝ حدالُٚ واٞش دٞٙد 

 ٗیاِىُ ٚ ٕٞچٙ ییشٓ زدا یٚ ٔٛثر تر درٔاٖ ترا دیجد یتٛشعٝ راٜ ٞا یٔٙاشة ترا ییٚ رإٞٙا ٙشیت ٙٝیزٔ ٗیدر ا ماتیتحم اشت.
تعداد وٓ از ٔحدٚدیت ٞای پسٚٞش حاضر .آٚرد یرا فراٞٓ ٔ یدرٔاٖ شٛء ٔصرف اِىُ ٚ ٚاتشتٍ یٔدت ترا یطٛال٘ تیریٔد

ٚ  دٌٜشتر تٔطاِعا ٚپیصٟٙاد ٔی صٛد شازد یرٚصٗ ٔ ٙدٜیدشت را در آ ٗیاز ا یتٝ ا٘جاْ ٔطاِعات ازیاشت وٝ ٘ یٔطاِعات ٔداخّٝ ا
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 یٞاٚدپیزا ایٝپ ترٚ  فرٚزش ٖجریااز  دٜترـٌش شرـٍ٘ تا ريتز ٕ٘ٛ٘ٝتررشی رٚی ٚ  ا٘جاْ صٛد ٞا ٚدپیزاز ا لیمید ُـتحّی ٚ یعـشٚ
 ا٘جاْ صٛد. صدید
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