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Abstract
Background and purpose: Investigating and forecasting the different methods of labor can
improve the knowledge about health problems in the future and the ability to develop effective
interventions and prepare relevant resources. This study aimed at determining the trend and forecasting
for cesarean section (c-section) and natural child birth in Mazandaran province, Iran.
Materials and methods: A longitudinal study was performed using all registered data regarding
labors in governmental and private maternities in Mazandaran province. The number of childbirth from
2007 to 2014 were entered into SPSS 16 software. The best model was selected based on autocorrelation
and partial autocorrelation diagrams in Ljung-Box significance level as well as the least AIC.
Results: The corresponding figures for 2007 to 2021 for cesarean and natural child birth were
19245, 15770 and 14382, 16385, respectively. The growth rate in private sectors was 17.7% (from 20072008). These rates were also observed to be 5.8% and 12.3% in 2013 and 2014, respectively. The results
of forecasting revealed delivery growth in private sectors until 2021.
Conclusion: The c-section rate would decrease to 35% in 2021 if the healthcare reform
interventions continue. This rate is still much more than the optimal c-section rate recommended by
World Health Organization.
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چكيده
سابقه و هدف :بررسی تغییرات زمانی و پیشبینی زایمان به روش سزارین و طبیعی میتواند در ارائه مشکالتت بدداتک ی
و درمانی در آینده ،توسعه و گس رش برنامههای امداخلهای و تخصیص بدینه منابع نقش مفیکدی داتک ه باتکدذ کدا هکدل م ا عکه
حاضر تعیین و پیشبینی روند زایمان سزارین و طبیعی در مازندران بوده استذ
مواد و روشها :در این م ا عه طو ی برای پکیشبینکی از دادههکای مکوارد زایمکان بکت تکده در زایشک اههکای دو کی و
خصوصی مازندران اس فاده تدذ تعداد زایمان از سال 6831ا ی  6838به صورت ماهانکه وارد نکر افکزار تکد .بکر اسکان نمکودار
باقیماندههای خودهمبس ی جزیی و خودهمبس ی و س ح معنیداری  Ljung-Boxو در ترایط برابر بر اسان کمترین مقدار
 AICمناسبترین مدل جدت پیشبینی ان خاب گردیدذ
یافتهها :بر اسان ن ایج دادههای واقعی و پیشبینی ،تعداد زایمان به روش سزارین از  63291در سال  6831بکه 61551
در سال  6911و تعداد زایمان طبیعی از  69832در سال  6831به  61831در سال 6911تغییر مییابدذ میزان زایمکان در بخکش
خصوصی در سال  6835در مقایسه با سال 65/5 ،6831درصد رتد داتک ه اسکتذ از سکال 6832ا کی  6838رتکد زایمکان در
بخش خصوصی به ترتیب  1/3و  62/8درصد افزایش دات ه استذ ن ایج پیشبینکی هکم حالایکت از رتکد زایمکان در بخکش
خصوصی تا سال  6911داردذ
استنتاج :در صورت ادامه روند اقدامات مداخلهای پیشبینی تده در طرح تحول نظکا سکتمت ،میکزان سکزارین ککاهش
خواهد یافت و در سال  6911حدود 81درصد میرسد که این میزان با وجود کاهش قابل متحظه همچنان بکا حکد ان ظکار سکازمان
بدداتت جدانی فاصله داردذ
واژه های کليدی :زایمان طبیعی ،سزارین ،مدل سازی ،پیش بینی

عمل سزارین به خروج جفکت و جنکین و اشکاها از
طریق برش جکداره تکالم و رحکم اطکت مکیگکردد()6ذ

هدل او یه سزارین به منظور کاهش عوارض و مرگ و
میر مادران و نوزادان در ترایط اورژانس بوده است که

این مقا ه حاصل طرح تحقیقاتی مصوب کمی ه تحقیقات دانشجویی به تماره  128است که توسط معاونت تحقیقات و فناوری دانش اه علو پزتالی مازندران تامین تده استذ
مولف مسئول :محمود موسی زاده -ساری :کیلوم ر  65جاده فرح آباد ،مج مع دانش اهی پیامبر اعظم ،دانشالده بدداتت Email: mmoosazadeh1351@gmail.com
6ذ دانشیار ،گروه هماتو وژی -آنالو وژی ،مرکز تحقیقات سرطان دس اه گوارش ،دانشالده پزتالی ،دانش اه علو پزتالی مازندران ،ساری ،ایران
2ذ اس ادیار ،گروه آمار زیس ی و اپیدمیو وژی ،مرکز تحقیقات علو بددات ی ،دانشالده بدداتت ،دانش اه علو پزتالی مازندران ،ساری ،ایران
8ذ پزتک عمومی ،معاونت درمان ،دانش اه علو پزتالی مازندران ،ساری ،ایران
9ذ اس ادیار ،گروه مامایی و بدداتت باروری ،دانشالده پرس اری و مامایی نسیبه ،مرکز تحقیقات دیابت ،دانش اه علو پزتالی مازندران ،ساری ،ایران
 1ذ دانشجوی کارتناسی ارتد حشره تناسی ،کمی ه تحقیقات دانشجویی ،دانشالده بدداتت ،دانش اه علو پزتالی مازندران ،ساری ،ایران
1ذ کارتناسی ار تد مدیریت خدمات بددات ی درمانی ،معاونت درمان ،دانش اه علو پزتالی مازندران ،ساری ،ایران
تاریخ تصویب 6839/66/29 :
تاریخ ارجاع جدت اصتحات 6839/3/29 :
 تاریخ دریافت 6839/3/29 :
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مقدمه

پژوهشی

قاسم جان بابایی و همکاران

جان مادر و جنین به خ ر میاف د و پیشبینی تده اسکت

حامل یهای بعدی ،افزایش میزان ناباروری ،حامل یهای

که گرایش بیش از حد ان ظار به سزارین به عنکوان یکک

خارج رحمی ،مشالتت تنفسی جنینی و افکزایش میکزان

روش زایمان در طی دو دهه اخیر ،این هدل او یه را بکه

بس ری نوزاد میتود()3،6ذ

چا ش ببرد()2ذ در سال  6331سکازمان بدداتکت جدکانی

بررسی تغییرات زمانی و پیشبینی روشهای زایمان

اظدار دات ه است که برای هیچ من قهای از جدان تکیوع

سزارین و طبیعی و زایمکان در بخکشهکای خصوصکی و

سزارین نبایس ی بکیش از 61درصکد باتکدذ در حکا ی ککه

دو ی میتواند در ارائه مشالتت بددات ی و درمکانی در

تیوع سزارین در هر نق های از جدکان در حکال افکزایش

آینده ،توسعه و گس رش برنامههای اقدامات مداخلهای و

بوده و میزان آنهم در کشورهای توسعه یاف که و هکم در

تخصیص بدینه منکابع نقکش مفیکدی داتک ه باتکدذ دانکش

حال توسعه روندی رو به رتد دات ه اسکت()2،6ذ آمارهکا

اپیدمیو وژی با بدرهگیری از سایر علو توانس ه اسکت بکا

نشان میدهد که تیوع سزارین بین کشکورهای مخ لک

رویالردی انع الپدیر چا شهای جدید را پیشبینکی و

جدان از تنوع بسیار گس ردهای برخوردار است و از یک

راهحلهایی را ارائه نمایدذ در م ا عات مخ ل

درصد در کشورهای کمتر توسعه یاف ه در مرکز آفریقکا

آماری و ریاضی م فکاوتی در پکیشبینکی و آینکدهن کری

و کشککورهای فقیککر آسککیایی ماننککد نبککال ا ککی بککیش از 91

رویدادها مورد اس فاده قرار میگیرد که بر اسکان طبیعکت

درصد در کشورهایی همچون برزیل ،تیلی و چین م غیر

دادههکا و ارزیکابی آنهکا در هریکک از ایکن م ا عککات از

بککوده اسککت()6-9ذ تککیوع سککزارین در ایککران بککین منککاطق

یک مدل م ناسب اس فاده تده است()61،3ذ تکا آنجکایی

و بر حسب بیمارس ان دو ی و خصوصی م فاوت

که مورد بررسی قرار گرفکت ،مسک ندات و تکواهدی در

استذ داوری و همالاران در سال 6833درصد سزارین را

ارتباط با بررسی روند زایمان طبیعی و سزارین و پیشبینی

در یک مرکز آموزتی درمانی در رفسنجان 98/3درصد

آن در مازنککدران و ح ککی دی ککر منککاطق ایککران مشککاهده

گککزارش نمککودهانککد()2ذ در م ا عککهای روی  918نفککر از

نشده استذ دا با توجه به توضیحات اتاره تده ،هکدل

کارکنان تاال در یالی از دانشک اههکای علکو پزتکالی

این م ا عکه بررسکی رونکد زایمکان سکزارین و طبیعکی در

ایران ،روش زایمان در آخرین بارداری در  15/3درصکد

بیمارس انهای دو ی و خصوصکی در مازنکدران از سکال

سزارین بوده است()6ذ تریع ی و همالاران در م ا عکهای

 6831ا ی 6838و پیشبینی آن تا سال  6911بوده استذ

مخ ل

در سال 6831در تدران میزان سزارین را در  21زایشک اه
تدر تدران  11/1درصد گزارش نمودند()1ذ از مشالتت

مدلهای

مواد و روش ها

و یا کودکان بر جای میگدردذ خ ر مرگ مکادر ناتکی

فرمت اکسل از معاونت درمکان دانشک اه علکو پزتکالی

از زایمان سزارین سکه برابکر بکیشتکر از زایمکان واژینکال

مازندران دریافت تدذ این دادهها از زایش اههای بخکش

اسککت()1ذ در یالککی از م ا عککات در تدککران روش زایمککان

دو ی و خصوصی جمعآوری گردیکدذ دادههکای مکورد

 89/2درصد بیماران مب ت به آسم ،سزارین بوده است()5ذ

اس فاده تامل موارد زایمان انجا تده از فروردین 6831

همچنین سزارین موجب عوارضی همچون عفونت محل

ا ی اسفند سال  6838به صورت تعداد زایمان به تفالیک

زخم ،عفونت نکی ،عفونکت ریکوی ،عفونکت مجکاری

ماه بودذ الز به ذکر اسکت داده بکه تفالیکک تعکداد ککل

ادراری ،خککونریزی ،اح مککال برداتکک ن رحککم ،آمبککو ی

موارد زایمان ،زایمان به روش سزارین ،زایمان بکه روش

ریککوی ،ترومبککوز وریککدی ،عککوارض بیدوتککی ،عککوارض

طبیعککی ،زایمککان در بیمارس ک انهککای دو ککی ،زایمککان در

روانی ،خ ر بکروز بکه وجکود آمکدن جفکت سکرراهی در

بیمارس ان های خصوصی ،زایمان در تدرهای محی ی و
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سزارین عوارض بسیار گس ردهای است که روی مادران

م ا عه حاضر از نوع طکو ی بکوده اسکتذ دادههکا در

بررسي روند زایمان سزارین و طبيعي

زایمان در تدرهای مرکزی اس خراج تکده اسکتذ م غیکر

 SARIMA (p,d,q) (P,D,Q)Sبکککوده ککککه )(p,d,q

زمان در این سری زمانی ،هکر یکک از مکاههکای مخ لک

نشاندهنکده بخکش ایرفصکلی و ) (P, D, Qنشکاندهنکده

سالهای مورد م ا عه بود ککه بکا تکمارش تعکداد مکوارد

بخش فصلی و  Sنشاندهنده طول دوره فصکلی اسکتذ P

روزانه زایمان در هرماه ،سری زمانی تعداد رخداد ماهانه

یا  pنشاندهنده اتورگرسیو D ،یا  dنشاندهنده تفاوت و

ایجاد تدذ دا با توجه به دوره م ا عه  31نق ه زمکانی بکه

 Qیا  qنشاندهنده میان ین م حرک در مدل سازی سری

دست آمدذ

زمانی میباتدذ جدت مدلسازی از نر افزار مینی تکب و
 Rاس فاده تدذ همچنکین جدکت رسکم نمودارهکا بکه جکز

رویالرد مدل سازی

خروجی نر افزار مینی تب ،از نکر افکزار اکسکل اسک فاده

در ایکککن م ا عکککه از آنکککا یز سکککری زمکککانی مکککدل
باکس جینالنز برای پیشبینی زایمان به روش سزارین یکا

تککدذ الز بککه ذکککر اسککت از آمککار توصککیفی میککان ین،
انحرالمعیار و درصد فراوانی هم اس فاده تده استذ

طبیعکککی اسککک فاده تکککده اسکککتذ بکککه منظکککور بررسکککی
طبیعت دادهها در او کین گکا گکرالهکای سکری زمکانی
 ACF (auto correlation function) tsplotو

یافته ها

) (Partial auto correlation functionرسکم تکد و بکر

زایمان رخ داده استذ سری زمانی جدت کل زایمکانهکا

این اسان ،نوع سری ازنظر ایس ایی و ناایس ایی میکان ین

دارای میان ین  2313مورد زایمان در ماه با انحرالمعیار

و واریانس و تشخیص روند فصلی بررسی تدذ همچنکین

 216/1بوده استذ در بین  31ماه حداقل و حداکثر تعداد

 Bartlett testبککرای بررسککی برابککری واریککانسهککا و

کل زایمانها در ماه به ترتیب  2882و  8119بوده اسکتذ

کو موگرال اسمیرنول برای بررسی نرمال بودن دادهها

هککمچنککین ن ککایج آزمککون  Bartlett testنشککان داد کککه

انجککا تککدذ بککا توجککه بککه ایککن کککه سککری دارای رونککد و

واریانسهای دادههای این سری زمانی برابرند ()p=1/2ذ

ناایس ایی در میان ین بکوده ،بکا اسک فاده از تفاضکلگیکری

نمودار سری زمانی دادههای خا (نمودار تماره  )6نشان

نسبت به حدل روند و ایجاد ایسک ایی اقکدا تکدذ بکرای

میدهد که وقوع موارد کل زایمان دارای ا وی فصکلی

ساخ ن مدل اب دا یک مدل آزمایشی از طبقکه مکدلهکای

اسککت و ایککن منحنککی دارای رونککد بککوده و میککان ین آن

 ARIMAاز طریککق تجزیککه و تحلیککل دادههککای واقعککی

ناایس ا میباتکدذ ایکن سکری زمکانی پکس از یکک مرحلکه

مشخص تدذ در ادامه پارام رهای نامعلو مکدل از طریکق

اخ تلگداری معمو ی به ایس ایی موردنیاز برای برازش

نمودارهای ACFو  PACFقبل از اخ تلگکداری ،بعکد

مدل باکس جینالنز رسیده استذ بکر اسکان نمودارهکای

از اخ تلگداری ،بدون ا ر فصلی و با حاظ نمودن ا ر

 ACFو PACFخا و فصلی قبکل از اخک تلگکداری و

فصلی تخمین زده تدذ با در نظر گکرف ن فاصکله اطمینکان

بعد از اخ تلگداری ،پارام رهای مخ لفی مورد آزمون

باقیماندههکای نمودارهکای  ACFو  PACFمکدل سکاخ ه

قرار گرفتذ برای پارام رهای  dو  Dبا توجه بکه اسک فاده

تده ،بررسی معنیداری باقیماندههای مدل سکاخ ه تکده

از فقط یک مرحله اخ تل گداری معمکو ی بکه ترتیکب

از طریککق  ،Ljong-Box textsن ککایج آزمککون  Tبککرای

مقدار  6و صفر در نظر گرف ه تدذ بر اسان نمودار ACF

بررسی برابری پارام ر موردنظر با مقدار صکفر مکدلهکای

و ن ایج ارزیابی کلی (جدول تماره  ،)6پارام رهکای  qو

مناسب ان خاب تدذ در ادامه جدت ان خاب بد رین مکدل

 Qهم  2تعیین گردیدذ با توجه به وجود تردید در تعیکین

بر اسان کمترین مقدار  AICاقدا تدذ

مقککدار پککارام ر pو  Pبککر اسککان نمککودار  ،PACFمقککادیر

مککککدل من خککککب بککککرای پککککیشبینککککی مکککککدل

1
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PACF

از سکککال  6831ا کککی  6838تعکککداد  251116مکککورد

پژوهشی

قاسم جان بابایی و همکاران

جدول شماره  :1معیارهای ان خاب مدل سری زمانی برای پیش بینی زایمان تا سال  6911در مازندران
بررسی برابری مقادیر پارام ر مدل با صفر
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طبقه مخ لفی از  ARIMAایرفصلی هم با حاظ نمکودن

3800

3400

نبوده اسکتذ بکه ایکن ترتیکب ،اضکافه نمکودن پارام رهکای

3000

فصککلی  D ، Pو  Qبککا اطمینککان بککیشتککری م ککرح اسککتذ

2800
2600

همچنین براسان ن ایج ارزیابی که در جدول تماره  6و

2400

نمودار باقیماندههای تابع خود همبس ی جزئکی و خکود
همبس ی (نمودارهای تماره  2و  )8ارائکه تکده اسکت،

number

که براسان تاخصهای ارزیابی مدل ،هکیچ ککدا مناسکب
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مدل  SARIMA(0,1,2)(0,0,2)12بکرای پکیشبینکی ککل

نمودار شماره  :1سری زمانی دادههای خا تعداد کل زایمان در

زایمان تا سال  6911هجری تمسی ان خاب گردیدذ

ماههای سال  6831ا ی 6838
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مقادیر مخ لفی برای d ، pو  qمورد بررسی قکرار گرفکت

3600

بررسي روند زایمان سزارین و طبيعي

( )AICبرای پکیشبینکی زایمکان سکزارین تکا سکال 6911

PACF of Residuals

)(with 5% significance limits for the partial autocorrelations
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ان خاب گردید (جدول تماره )6ذ
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( 12/3درصد) زایمان در زایش اههای دو ی و 612881
مورد ( 85/6درصد) زایمان در زایش اههکای خصوصکی
انجا تدذ سری زمکانی جدکت زایمکان در زایشک اههکای

-1.0
6

در دوره زمانی  6831ا ی  6838تعداد  658611مورد

3

دو ی دارای میان ین زایمان 6318/3در مکاه بکا انحکرال

نمودار شماره  :2باقیمانده خودهمبس ی جزئی مدل مورد اس فاده

معیککار  632/3بککودذ هککمچنککین حککداقل و حککداکثر تعککداد

جدت پیش بینی کل زایمان تا سال 6911

زایمان در زایش اههای دو ی در ماه بکه ترتیکب  6993و
 2916بوده اسکتذ بکر اسکان فرآینکد مکدلسکازی ،مکدل

ACF of Residuals

 SARIMA(0,1,2)(0,0,2)12برای پیشبینکی زایمکان در

)(with 5% significance limits for the autocorrelations
1.0

زایش اههای دو ی تا سکال  6911ان خکاب تکد (جکدول
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3

تماره )6ذ سری زمکانی جدکت زایمکان در زایشک اههکای
خصوصکککی دارای میکککان ین 6111زایمکککان در مکککاه بکککا
انحرالمعیار 616/3بودذ حداقل و حداکثر تعداد زایمکان
در زایش اههای خصوصی در ماه به ترتیکب 511و 6183

نمودارشماره  :3باقیمانده خودهمبس ی مدل مورد اس فاده جدت

بوده استذ بر اسان فرآیند مدلسازی ،سه مکدل جدکت

پیش بینی کل زایمان تا سال 6911

پیشبینی زایمان سزارین مناسب(جدول تماره  )6تشکخیص
داده تد که سرانجا

مکدل SARIMA(0,1,1)(1,1,0)12

درصد) زایمان طبیعکی و  631552مکورد ( 11/1درصکد)

سزارین تا سکال  6911ان خکاب گردیکدذ در دوره زمکانی

سزارین رخ داده استذ سری زمانی جدت زایمان طبیعی

 6831ا ککی  6838تعککداد  51359مککورد (25/1درصککد)

دارای میان ین  331/3زایمکان در مکاه بکا انحکرال معیکار

زایمککان در زایش ک اههککای تککدرهای محی ککی و 633125

 636/2بودذ همچنکین حکداقل و حکداکثر تعکداد زایمکان

مورد (52/9درصکد) زایمکان در زایشک اههکای تکدرهای

طبیعی در ماه به ترتیب  199و  6931بوده استذ بر اسان

مرکککزی انجککا تککدذ سککری زمککانی جدککت زایمککان در

فرآینککد مککدلسککازی ،مککدل SARIMA(0,1,1)(1,1,0)12

زایشک اههککای تککدرهای محی ککی دارای میککان ین 536/9

برای پیشبینی زایمان طبیعی تا سکال  6911ان خکاب تکد

زایمککان در مککاه بککا انحککرال معیککار  31/1بککودذ هککمچنککین

(جدول تماره )6ذ سری زمکانی جدکت زایمکان سکزارین

حداقل و حداکثر تعداد زایمان در زایش اههای تدرهای

دارای میان ین 6338/19زایمان در ماه بکا انحکرالمعیکار

محی ی در ماه به ترتیب  131و 6666بوده استذ بر اسکان

 633/9بودذ حداقل و حداکثر تعداد زایمان طبیعی در ماه

فرآینککد مککدلسککازی ،مککدل SARIMA(0,1,2)(0,0,2)12

به ترتیکب  6921و  2851بکوده اسکتذ بکر اسکان فرآینکد

برای پیشبینی زایمان در زایش اههای تدرهای محی کی

مکککدل سکککازی ،دو مکککدل جدکککت پکککیش بینکککی زایمکککان

تا سال  6911ان خاب تد (جدول تماره )6ذ سری زمانی

سزارین مناسکب تشکخیص داده تکد ککه سکرانجا مکدل

جدت زایمان در زایش اههکای تکدرهای مرککزی دارای

 SARIMA(0,1,1)(0,1,1)12با کمترین معیکار آکائیکک

میکککان ین  2153/9زایمکککان در مکککاه بکککا انحکککرالمعیکککار
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از سال  6831ا ی  6838تعداد  39523مکورد (89/9

با کمترین معیار آکائیک ( )AICبرای پیشبینی زایمکان

پژوهشی

قاسم جان بابایی و همکاران

 653/6بکککودذ حکککداقل و حکککداکثر تعکککداد زایمکککان در

طبیعککی از  69832در سککال  6831ا ککی  61831در سککال

زایش اههای تدرهای مرکزی در ماه بکه ترتیکب  6586و

 6911تغییککر مککییابککد (نمککودار تککماره )1ذ درصککد رتککد

 2111بوده استذ بر اسان فرآیند مکدلسکازی ،دو مکدل

زایمان بکه روش طبیعکی و سکزارین در نمکودار تکماره 1

جدککت پککیشبینککی زایمککان در زایشکک اههککای تککدرهای

ارائه تده استذ

مرکزی مناسکب تشکخیص داده تکد ککه سکرانجا مکدل
 SARIMA(1,1,1)(1,1,1)12با کمترین معیکار آکائیکک
( )AICبرای پیشبینی زایمان در زایش اههکای تکدرهای
مرکزی تا سال  6911ان خاب گردید (جدول تماره )6ذ با
اس فاده از مدل ان خاب تده SARIMA (0,1,2)(0,0,2)12

پیشبینی تعداد کل زایمان برای  39ماه آینده ( 6839ا ی
 )6911انجا گرفکت ککه ن کایج آن در نمکودار تکماره 8
ارائه گردیدذ ماه  6ا ی ماه  31بر اسان دادههکای واقعکی
بوده است و از ماه  35ا ی ماه  631مقادیر پیشبینی تده
میباتدذ همچنین این نمکودار نشکان مکیدهکد ککه دامنکه

نمودارشماره :5روند تعداد زایمان به روش طبیعی و سزارین از سال
 6831ا ی  6911در مازندران

اطمینان مقادیر پیشبینی تده نسب اً باریک میباتد و این
موضوع کفایت باالی مدل را در پیشبینی نشان میدهکد

نمودار تماره  5نشان میدهد که بر اسان دادههای

(نمودار تماره )9ذ الز به ذکر است فرآیند مکدلسکازی

واقعی زایمان در زایش اههکای دو کی در سکال  6835در

برای دی ر تکاخصهکای مکورد بررسکی در ایکن م ا عکه

مقایسه با سال 6/1 ،6831درصدرتکد داتک ه اسکت و در

مشابه تاخص کل زایمان بوده که به همین د یکل تالکرار

سال  ،6833درصد رتد  -1/6بوده استذ ن ایج پیشبینی

نشده استذ

هم روند رتکد منفکی زایمکان در بخکش دو کی را نشکان
مکیدهکدذ بکر اسکان دادههکای واقعکی زایمکان در بخکش

Time Series Plot

)(with forecasts and their 95% confidence limits
3800

خصوصی در سال  6835در مقایسه با سکال 65/5 ،6831
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نمودار شماره :4تعداد مشاهده تده و پیش بینی تده کل زایمان از
سال  6831ا ی 6911در مازندران

درصد بوده استذ از سال 6832ا کی  6838رتکد زایمکان
در بخش خصوصی بهترتیب  1/3و  62/8درصد افزایش
دات ه استذ ن ایج پیشبینی هم حالایت رتد زایمکان در
بخش خصوصی تا سال  6911را نشان میدهدذ
نمودار تماره  3نشان میدهد که بر اسان دادههای
واقعی درصکد رتکد زایمکان در زایشک اههکای تکدرهای
محی ککی در سککال  6833 ،6835و  6833بککه ترتیککب ،1/2

بر اسان ن ایج دادههای واقعی و پکیشبینکی ،تعکداد

 -5/8و  -3/9بوده اسکت و در سکال  ،6838میکزان رتکد

کل زایمان از  88125مکورد در سکال  6831ا کی 81393

 9/1درصد تکده اسکتذ ن کایج پکیشبینکی نشکان داد ککه

در سال  ،6911تعداد زایمان به روش سکزارین از 63291

زایمان در زایش اههای تدرهای محی ی رتکد صکعودی

در سال  6831ا ی  61551در سال  6911و تعداد زایمکان

داردذ بر اسان دادههکای واقعکی درصکد رتد زایمکان در
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2200

درصد رتد دات ه است که این روند در سال 6/1 ،6833

بررسي روند زایمان سزارین و طبيعي
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نمودارشماره  :6مقایسه درصد رتد زایمان به روش طبیعی و سزارین از سال  6831ا ی  6911در مازندران

نمودارشماره  :7مقایسه درصد رتد زایمان در بیمارس ان های دو ی و خصوصی از سال  6831ا ی 6911

نمودارشماره  :8مقایسه درصد رتد زایمان در زایش اه های تدرهای محی ی و مرکزی از سال  6831ا ی 6911

 6833و  6833بککه ترتیککب  -1/3 ،5/3و  1/3بککوده اسککتذ

زایمان سزارین از سال  6831ا ی  6835دارای تیب تنکد

ن ایج پیشبینکی نشکان داد ککه از سکال  6839ا کی ،6911

صعودی بوده و در ادامه با کاهش در سال  ،6833تا سال

رتد زایمان در زایشک اه هکای تکدرهای مرککزی رونکد

 6832روند صعودی متیم دات ه است ،اما درسال 6838

کاهشی داردذ

کاهش قابل توجدی دات ه استذ پیشبینی تعداد سزارین

بحث

با تا یرپدیری از دادههای واقعی به ویکهه دادههکای اخیکر
تا سال  6911سیر نزو ی را نشان میدهکدذ تعکداد زایمکان

این م ا عه که به منظور پیشبینی زایمان سکزارین و

طبیعی بر اسان دادههای واقعی از سال  6831ا کی 6832

طبیعی و زایمان در بیمارس انهای دو کی و خصوصکی و

روند نزو ی دات ه است و ی در سال  6838تعکدا زایمکان

زایمککان در زایش ک اههککای تککدرهای محی ککی و مرکککزی

به روش طبیعی رتد قابکل متحظکه داتک ه اسکتذ ن کایج

تحت پوتکش دانشک اه علکو پزتکالی مازنکدران انجکا

مککدلسککازی هککم بککا تا یرپککدیری از دادههککای واقعککی
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زایش ک اههککای تککدرهای مرکککزی در سککال هککای ،6835

گرفت ،نشان داد ککه بکر اسکان دادههکای واقعکی تعکداد

پژوهشی

قاسم جان بابایی و همکاران

سیرصعودی زایمان به روش طبیعی را تا سال  6911نشان

 Khawajaو همالککککاران میککککزان سککککزارین را در

داده استذ همچنین این م ا عه نشان داد که میکزان رتکد

بیمارس انهای مصکر 22درصکد گکزارش نمودنکد و سکن

زایمان در بخشهای خصوصکی بکیشتکر از بخکشهکای

مککادر ،س ک ح تحصککیتت ،وزن تو ککد تعیککینکننککدههککای

دو ی خواهد بودذ همچنین تیب رتد تعداد زایمکان هکا

ان خاب سزارین بودند()61ذ در فرانسه میزان سزارین او یه

در تککدرهای محی ککی ماننککد گلوگککاه ،نالککا ،جویبککار،

66درصد و میزان سزارین تالراری 12/3درصد گکزارش

سوادکوه ،فریدونالنار ،بابلسر ،محمودآباد ،نور و رامسکر

تده است که هر چند این تاخصها در ایکن م ا عکه بکه

بیشتر از تدرهای مرککزی ماننکد بدشکدر ،سکاری ،قکائم

تفالیک اس خراج نشده است و کی اح مکاال״ هکم میکزان

تدر ،آمل ،چا ون و تنالابن میباتدذ

سزارین او یه و هم تالراری در م ا عه حاضر بکیشتکر از

تیوع سزارین در ایران در سال 63/1 ،6811درصکد

م ا عکه ذککر تکده مکیباتکد()61ذ دالیکل افکزایش میکزان

بوده ککه در سکالهکای  6851 ،6859و  6851بکه ترتیکب

سزارین در یک م ا عه مروری ایرسکاخ اریاف ه در نکروژ

63درصد28 ،درصکد و 29درصکد رسکیده اسکت()66ذ در

بهطور معمول به فاک ورهای پزتالی و ایرپزتالی نسبت

م ا عه ای گزارش تده است که در طی سه دهه گدتک ه

داده تدذ فاک ورهای پزتالی تامل سن مادران ،افکزایش

میزان سزارین در ایران افزایش بسیار زیادی دات ه استذ

تاخص تکوده بکدنی و تکیوه و فکنآوریهکای زایمکان و

میزان آن از 81درصددر سال  6853به 93درصد در سال

فاک ورهای ایرپزتالی تامل درخواست سزارین توسکط

 6833رسککیده اسککتذ در تدرس ک انهککای تحککت پوتککش

مکککادران ،تکککرن قکککانونی در بکککین مراقبکککتکننکککدگان و

دانش اه علو پزتالی مازنکدران هکم از سکال  6831ا کی

فککراهمکننککدگان تسککدیتت زایمککانی و نامناسککب بککودن

 6832میزان سزارین باال و ح ی باالتر از م وسط سزارین

مراقبتهای مادران بوده اسکت()65ذ از نظکر محکل انجکا

در ایران بوده است()62ذ

زایمککان ،در یککک م ا عککه در مشککدد ،میککزان سککزارین

تد که میزان سزارین بکین اسک انهکای ایکران از تغییکرات

بیمارس انهای خصوصی انجا گرف ه بکود()63ذ درم ا عکهای

قابککل متحظککهای برخککوردار اسککت کککه ایککن تغییککرات از

در بابل که میکزان تکیوع سکزارین 92/6درصکد گکزارش

تاخصهای توسعه اق صادی -اج ماعی تا یر مکیپکدیردذ

تککده اسککت 11/3 ،درصککد زایمککان در بیمارسکک انهککای

دراین م ا عکه گکزارش تکده اسکت ککه در دوره زمکانی

خصوصی انجا گرف ه است()63ذ در مصر میزان سکزارین

6855تا  ،6853اس انهای سیس ان و بلوچس ان و هرمزگکان

در بیمارس انهای خصوصی بهطور معنیداری بیشتکر از

به ترتیب با  1/6درصد و 68/1درصد ککمتکرین و اسک ان

بیمارس ان های دو ی (28/1درصد در برابر 21/6درصد)

گکیتن بکا 15/1درصکد بککیشتکرین میکزان سکزارین را بککه

بوده است()61ذ در تیلی میزان سزارین در بیمارس انهای

خودتان اخ صاص دادند()68ذ بنکابراین مکیتکوان اظدکار

دو ی بین 25تا23درصد و در بیمارس انهای خصوصکی

داتت ککه اح مکاالً گکرایش نسکب اً زیکاد بکه سکزارین در

 15تا  38درصد گزارش تده است()21ذ ن کایج م ا عکات

مازندران در مقایسه با م وسط ایران ،به مو فههای اتکاره

ذکر تده در ایران و دی ر کشکورها نشکان مکیدهکد ککه

تده بر گرددذ

محل انجا زایمکان سکزارین مشکابه بکا م ا عکه حاضکر در

در م ا عهای در ای ا یا نشکان داده تکد ککه سکزارین

بیمارس انهای خصوصی بیشتر از بیمارس ان های دو ی

ان خابی دربیمارس انهای خصوصی بیشتر ازبیمارس انهکای

اسککتذ بنککابراین مککیتککوان اظدککار داتککت ،بایسک ی بخککش

عمککومی ( 18/6درصککد در مقابککل  29/8درصککد) بککوده

عمدهای ازاس راتهی های ترویج زایمان طبیعی بر بخکش

است()69ذ

خصوصی تمرکز یابدذ
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در م ا عه احمدنیا و همالکاران در ایکران نشکان داده

 99/6درصککد گککزارش تککده بککود کککه  15/1درصککد آن در

بررسي روند زایمان سزارین و طبيعي

از محدودیتهای م ا عه حاضر این بوده است ککه

م ا عه حاضر نشان داد که در صورت ادامه روند و

مدلهای سری زمانی برای پیشبینی از دادههای جدیدتر

اقدامات مداخلهای پیشبینی تده در طکرح تحکول نظکا

تا یرپدیری بیشتری در مقایسکه بکا دادههکای قکدیمیتکر

ستمت ،میزان سزارین کاهش خواهکد یافکت و در سکال

دات ندذ به عنوان نمونه نقش دادههای سکالهکای  6832و

 6911به حدود  81درصد میرسد که این میزان با وجود

 6838در پککیشبینککی بککا ایککن روش بککیشتککر از دادههککای

کاهش قابل متحظه هم چنان حالایت از فاصله بکا حکد

سالهای  6831و  6835بوده استذ بر همین اسان چنان

ان ظارسازمان بدداتت جدکانی (سکدم روش سکزارین در

چه در دادههای جدیدتر تصمیات ویههای تکا یر مق عکی

زایمان بایس ی کمتر از 61درصد باتکد) داردذ هکمچنکین

گدات ه باتد ،اح مال این که پیشبینیهکا بکا آن چکه در

سدم بخش خصوصی در زایمان بسیار قابل توجه میباتکد

واقع اتفا خواهد اف کاد تناقاکاتی داتک ه باتکند ،دور از

که اح ماالً سدم روش سزارین در زایمان در این مراککز

ان ظار نیستذ همچنین اح ماالً ان خاب افق طوالنی بکرای

بیشتر از بخشهای دو ی استذ همچنین به نظکر مکیرسکد

پیشبینی تا حدود زیادی س ح اطمینان مکدل را ککاهش

گرایش اس فاده از زایش اههای تکدرهای محی کی جدکت

میدهدذ یالی دی ر از محدودیتهای م ا عه حاضر نبود

زایمان به د یل دس رسی بکیشتکر بکه م خصصکین زنکان و

مس ندات و تواهد جدت مقایسه زایمکان طبیعکی و سکزارین

زایمان ،روندی صعودی دات ه باتدذ پیشنداد میتکود بکا

در تدرهای مرکزی (بزرگتر) و محی ی (کوچکتکر)

حمایت صاحبان فرآیند ،با طراحی یک م ا عکه ترکیبکی

بوده استذ از محکدودیتهکای دی کر ایکن م ا عکه عکد

عوامل مکو ر بکر اسک فاده از روش من خکب بکرای زایمکان

مشاهده تکواهدی در ارتبکاط بکا اسک فاده از مکدل سکری

مورد کنالکاش قکرار گیکرد و بکا بررسکی همکه جوانکب و

زمانی در پیشبینی روند زایمان در دی ر مناطق ایران یکا

تحلیککل نقککاط قککوت و ضککع  ،فرصککتهککا وتددیککدها،

دی ر کشورها بوده استذ الز به ذکر اسکت ،ایکن مکدل

سیاستها و اس راتهیهکای مناسکبی اتخکاذ تکودذ ضکمن

در همه بخشها اس فاده گس رده دارد و در یالی از مقکاالت

اینکه اس راتهیهای اتخاذ تکده در برنامکه تحکول نظکا

م دو وژیک( )26اس فاده از مدلسازی سری زمانی بکا روش

ستمت بایس ی با حمایت همه جانبه و به صورت پایکدار

باکس جنالینز در پهوهشهای پزتالی ارائه تده استذ
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