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سازج وليد زحين, 1أ.م.د .سىسي طالة سلواى 2و د .وليد زحين هحوىد
انًهخص

خهفيت انذراستً :صف السحن غيس الطثيعي يعد واحدج هي أكثس الوشاكل شيىعا وذحديا تالٌسثح لطثيبة الٌسباةيح و بي السبثة
السةيس عي الكثيس هي شيازاخ الوسضى لعياداخ الٌساةيح .
انهذف ين انذراست :ذحديد ًوظ األًسجح في عيٌاخ السحن الوسرأصل للٌساء اللىاذي يعاًيي هبي ًبصف البسحن غيبس الطثيعبي.
انًرضى وطرائك انعًم :أجسيد دزاسح وصبييح فبي مسبن الرىليبد وأهبساس الٌسباء فبي هسرشبيى الثربىي الرعليوبي فبي هديٌبح
تعقىتح  ,خالي اليرسج هي  15ذوىش  2115الى  14كاًىى االوي  . 2115اًظن للدزاسح هجوىعه هركىًح هي ثالثح وثالثيي
هببي الٌسبباء اللببىاذي يعبباًيي هببي ًببصف الببسحن غيببس الطثيعببي واللببىاذي ادخلببي ألسرلربباي الببسحن .أعببدخ وزمببح االسببرثياى لكببل
هسيضح اذ شولد الرازيخ الوسضي واليحص الكاهل.تعد اسرلراي البسحن وهلحقاذبه ازسبلد العيٌباخ البى اليحبص الٌسبيجي
ليرن فحرها تىاسطح اخراةي االًسجح .
اننتائج :أعلى ًسثح هي ًصف السحن غيس الطثيعي كاًد هع اليلح العوسيح  55-46سٌح ( )%51.51تيٌوا امل ًسثح كاًد هبع
اليلح العوسيح  55-66سٌح ( ,)%3.14الٌساء هرعدداخ الىالدج كاًبد لبديهي اعلبى ًسبثح هبي الٌبصف السحوبي غيبس الطثيعبي
( )%61.61تيٌوا الٌساء ذواخ الىالداخ القليلح كاًبد لبديهي امبل ًسبثح ( .)%9.19البىزم اللييبي كاًبد اكثبس ًرباةح اليحبص
الٌسيجي شيىعا في العيٌاخ ( )%42.42تيٌوا امل ًسثح هلىيح كاًد هع تطاًح البسحن االفساشيبح ( ً .)%3.13رباةح اليحبص
الٌسيجي ذثايٌد هع الرقدم في السي واشدياد عدد الىالداخ.
االستنتاجاث  :الىزم اللييي يشكل غالثيح الحاالخ الري ذحضس إلى الوسرشيى السرلراي البسحن ذليهبا تطاًبح البسحن الركاثسيبح
لرلك يجة أى يرن ذقيين كل هسيضح ذعاًي هي ًصف السحن غيس الطثيعي لوعسفح األسثاب الكاهٌح وزاةها.
انكهًاث انًفتاحيتً :صيف السحن غيس طثيعي ,واسرلراي السحن ,الىزم اللييي ,والعوس ,الىالداخ الوركسزج.
انبريذ االنكترونيhajiasawsan@yahoo.com :
تاريخ استالو انبحث 5 :حصيساى 2116
تاريخ لبىل انبحث 21 :آب 2116
2 ,1كليح الطة جاهعح ديالى -تعقىتح -العساق.
 3هسرشيى تعقىتح العام  -تعقىتح – ديالى – العساق.
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