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⊥Abstract:  
Background: Studies have indicated that familiar marriage would increase the frequency of 
congenital disabilities compared with non-familiar marriage.  
Objective: This research was conducted to determine the status of evident congenital 
disabilities in Jiroft. 
Methods: This study has been carried out by a cohort method . In this study the required data 
have been collected by a questionnaire and a check – list . The questionnaire was completed 
by interview with the mothers before delivery and the check list was completed by 
researchers’ observation 24 hours after delivery. The population study was 250 women with 
familiar marriage and 250 women with non familiar marriage who referred to the delivery 
department of Jiroft hospital. 
Findings: The finding of the study reveals that the relative frequency of congenital disabilities 
among the couples with the familiar marriage was 8.4% while in couples with non familiar 
marriage was 2.4% . 
Conclusion: Considering that the risk for congenital disabilities in familiar marriage is three 
times more than in non-familiar marriage, it seems necessary to teach families and young 
people about the risks of familiar marriage . 
Key words : Familiar marriage, Congenital disability  

    :چکیده  ⊥

تحقـیقات نشـان داده انـد کـه در ازدواج خویشـاوندی احـتمال نوزادان با ناهنجاری های مادرزادی بیشتر از ازدواج های                        : زمیـنه 
 .غیرخویشاوندی است 

 .پژوهش به منظور تعیین وضعیت ناهنجاری های آشکار نوزادان در بدو تولد در شهرستان جیرفت انجام شد  :هدف

 زن مراجعه کننده به بیمارستان زنان زایمان        500 بر روی    80 و   1379ین مطالعه هم گروهی در سال های         ا :مـواد و روش هـا     
 250 نفر از زنان بارداری بودند که با همسران خود نسبت خویشاوندی داشتند و گروه کنترل            250گروه مورد   . جیرفـت انجام شد     

مه طی مصاحبه با مادران قبل از زایمان و چک لیست از طریق      پرسش نا . نفـر کـه بـا همسـر خـود نسـبت خویشاوندی نداشتند               
 . ساعت پس از تولد نوزادان تکمیل شد 24مشاهدۀ پژوهشگران طی 

 نوزادان والدین خویشاوند در هنگام تولد از ناهنجاری های آشکار رنج می بردند در حالی که این میزان                  4/8%حـدود   : یافـته هـا     
 . بود4/2%وند حدود برای نوزادان والدین غیرخویشا

 برابر نوزادان والدین غیر 3 بـا توجـه بـه خطـر بروز ناهنجاری های آشکار در نوزادان والدین خویشاوند بیش از               :نتـیجه گـیری   
 .خویشاوند ، آموزش خانواده ها و جوانان مبنی بر خطر ازدواج های خویشاوندی ضروری به نظر می رسد 

 ناهنجاری های مادرزادی آشکارازدواج خویشاوندی ،  :ها  واژهکلید
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 :مقدمه  ⊥
   بـر اسـاس تحقـیق هـای انجـام شده ، در ازدواج های               
خویشــاوندی احــتمال مــرگ نــوزادان و همچنیــن تولــد 
نـوزادان دارای ناهنجاری های آشکار بیشتر از ازدواج های          

در بررسـی انجام    ) 13و12و10و8و7و2(. غیرخویشـاوندی اسـت     
شــده در بریتانــیا بــیماری هایــی مانــند ناشــنوایی ،      

دگی ذهنی ، ناتوانی عضالنی و کم  وزنی هنگام          عقـب مان  
تولـد در بیـن فرزندان با ازدواج خویشاوندی بیشتر از غیر    

 بررسـی عوامـل خطرزای      )6(. خویشـاوندی بـوده اسـت       
هیدروسـفالی در عربسـتان سـعودی نشان داد که والدین         

 در  )9(.  درصـد نوزادان هیدروسفال خویشاوند بوده اند         73
در سوئد و ایاالت متحده آمریکا حدود        درصد،   13فرانسه  

 درصـد فـرزندان ازدواج هـای خویشـاوندی مبـتال به             16
ناهنجاری های مادرزادی در  . عقـب ماندگی ذهنی بوده اند       
 برابــر ازدواج هــای غــیر   9ازدواج هــای خویشــاوندی  

  )9و6(. خویشاوندی در هندوستان بوده است 
ــی کــه طــی ســال هــای اخــیر در بســیاری    از    در حال

کشـورهای پیشـرفته ازدواج هـای فامیلی به ندرت انجام           
 درصد و در ایران 20مـی شـود ، در ترکـیه در دهـۀ اخیر             

 )13و1(.  درصد ازدواج ها خویشاوندی بوده است        35حـدود   
بـا توجه به این که ازدواج خویشاوندی یکی از مهم ترین            
علـل ناهـنجاری هـای مـادرزادی در کشـور ما محسوب             

ر شهرسـتان جیرفت به دلیل وجود طوایف        مـی شـود و د     
مخـتلف، ازدواج هـای درون طایفـه ای زیـاد اسـت، برای              
تعییـن وضـعیت ناهـنجاری های آشکار نوزادان زوج های           
خویشـاوند و غیر خویشاوند در بدو تولد این مطالعه انجام           

 . شد 
 
 : مواد و روش ها  ⊥

 1380 و   1379   ایـن مطالعه هم گروهی طی سال های         
 زن باردار مراجعه کننده به بیمارستان زنان        500 روی   بـر 

گروه مورد در این    . و زایمان شهرستان جیرفت انجام شد       
  زن بارداری بودند که با همسران خود نسبت 250بررسی 

 
 زن بارداری بودند    250خویشاوندی داشتند و گروه شاهد      

ــتند     ــاوندی نداش ــبت خویش ــود نس ــر خ ــا همس ــه ب . ک
ه برای مصاحبه با مادران قبل از زایمان        پرسـش نامه ای ک    

تدویـن شـده بـود حاوی سؤال هایی در مورد خصوصیات            
دموگرافیک آنها ، سابقه سقط ، تعداد بارداری های قبلی ،           
تعـداد زایمـان های قبلی و درجه خویشاوندی بود و چک            

 ساعت پس از تولد     24لیستی که توسط پژوهشگران طی      
ــامل وز   ــد ش ــی ش ــیل م ــوزاد تکم ــوع  ن ــنس و ن ن ، ج

تشــخیص . ناهــنجاری هــای آشــکار نــوزادان بــود     
ناهـنجاری هـای آشکار نوزادان توسط متخصصین اطفال         

حجم نمونه مورد نیاز با توجه به       . بیمارسـتان انجـام شد      
نسـبت ابتالء نوزادان به ناهنجاری های آشکار در مطالعه          

 95و خطر نسبی منتظره ، در سطح        ) در دو گروه    ( اولـیه   
جهت تجزیه و .  درصـد برآورد گردید  90صـد و تـوان     در

استفاده تحلـیل داده هـا از آزمـون های مجذور کای و تی            
 .شد
 
 : یافته ها  ⊥

 و غیر   7/27± 2/3   میانگیـن سنی مادران خویشاوند        
 ســال بــود و تفــاوت معنــی دار 4/26 ± 3/3خویشــاوند 

 در میانگیـن سـنی و سطح تحصیالت مادران دو           آمـاری 
بـر اسـاس گـزارش مادران تعداد        . گـروه وجـود نداشـت     

بـــارداری و زایمـــان در خویشـــاوندان بیشـــتر از غـــیر 
 22بـه طـوری که حدود   ). > P 01/0(خویشـاوندان بـود  

درصد مادرانی که ازدواج خویشاوندی داشتند بیش از سه         
 که این میزان در     بـار وضـع حمـل کرده  بودند ، در حالی           

 .  درصد بود 12مادران گروه کنترل تنها 
   نـتایج همچنیـن نشـان داد کـه ارتباط معنی داری بین             

خویشـــاوندی و ( ســـابقه ســـقط بـــا نـــوع ازدواج    
، بــه ) >P 05/0( وجــود داشــته اســت ) غیرخویشـاوندی 

 درصد مادران دارای ازدواج خویشاوندی      6/37طوری که   
ط داشتند، در حالی که این      حداقـل یـک بـار سـابقه سـق         
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 درصد بود   6/27درصـد بـرای مـادران گـروه شاهد تنها           
  ).1جدول شماره (

فراوانی سابقه سقط در مادران مورد  : 1جدول
 مطالعه با توجه به نوع ازدواج 

 خویشاوندی غیرخویشاوندی جمع

درصد تعداد تعداد درصد تعداد درصد
 نوع ازداوج

 
 سابقه سقط

 نداشته 156 4/62 181 4/72 337 4/67
 یکبار 52 8/20 53 2/21 105 21

 دوبار 38 2/15 14 6/5 52 4/10
 سه بار 4 6/1 2 8/0 6 2/1

 جمع 250 100 250 100 500 100
 

تفاوت معنی داری در جنس نوزادان دو گروه مشاهده نشد          
 درصد نوزادان   53بـه طـوری کـه در هـر دو گروه حدود             

د نوزادان گروه مورد، کم وزن       درص 6حدود  . پسـر بودنـد   
بودند، در حالی که این میزان در       )  گـرم    2500کمـتر از    (

البته این تفاوت در    .  درصـد بود     4نـوزادان گـروه شـاهد       
 درصد  12رتـبه اول تولـد چشمگیرتر بود ، به طوری که            

کمتر از   )64 از   8(نـوزادان رتـبه اول تولـد گروه موردی          
کـه این میزان برای      گـرم وزن داشـتند در حالـی          2500

 .بود) 87 از 2( درصد 2نوزادان گروه شاهد حدود 
 درصـد والدیـن دختر        39نسـبت خویشـاوندی حـدود          

 درصد دختر خاله  ـ پسر خاله و         16عمـو ـ پسـر عمو ،        
 درصـد دخـتر دایی ـ پسر عمه بود ، به عبارت دیگر              16

  3 درصد گروه مورد ازدواج خویشاوندی درجه        71حـدود   
ــزدیک  خو( ــاوندی ن ــیه ) یش ــد 29(و بق ازدواج )  درص

ــر 4خویشــاوندی درجــه  ــا باالت ) خویشــاوندی دور (  ی
 درصـد نـوزادان حاصل از ازدواج های         9حـدود   . داشـتند 

خویشـاوندی نـزدیک ، دارای نوعـی ناهـنجاری آشکار           
بودنـد در حالـی کـه ایـن میزان برای نوزادان حاصل از              

 ) 73 از   4( درصد   5ازدواج هـای خویشـاوندی دور حدود        
بر اساس نتایج به دست آمده تفاوت معنی داری در          . بود  

نسـبت ناهـنجاری های مادرزادی بین دو جنس مشاهده         
 . نشد 

نفر   ) 250 از   21( درصد نوزادان گروه مورد    4/8   حـدود   
دارای نوعـی ناهـنجاری آشـکار بودنـد و شایع ترین نوع             

 اسکلتی ،   -ی  ناهنجاری مربوط به ناهنجاری های عضالن     
 درصد نوزادانی که ناهنجاری داشتند تنها     84حدود  . بـود   

)  درصــد16(از یــک ناهــنجاری رنــج مــی بــردند و بقــیه 
  ) .2جدول شماره (ناهنجاری های چند گانه داشتند 

فراوانی نوع ناهنجاری آشکار نوزادان با  : 2جدول
 توجه به نوع ازدواج والدین

 خویشاوندی غیرخویشاوندی جمع

 تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد

     نوع ازداوج
 

نوع ناهنجاری 
 آشکار

9/46 15 4/71 4/71 40 10 
ــالنی ــکلتی -عضـ  اسـ

پاچنــبری ، آنومالــی در (
 )انگشتان

6/12 ــبی  4 16 0 0 4 ــتم عصـــ سیســـ
 )انسفالی، میکروسفالی(

  عروقی–سیستم قلبی  3 12 0 0 3 4/9

قعد م(سیسـتم گـوارش      2 8 0 0 2 2/6
 )بسته

2/6 6 3/14 1 4 1 
 تناسلی  -سیستم ادراری 

ــپادیازیس، ( هیپوســـــ
 )اکتوپی بیضه

8/18 6 3/14 1 20 5 
ــردن و صــورت  ســر، گ

ــام و  ( ــب ، ک ــکاف ل ش
 )توده گردنی

 جمع 25 100 7 100 32 100

 
 : بحث و نتیجه گیری  ⊥

   ایــن مطالعــه نشــان داد نــوزادان والدینــی کــه ازدواج 
د ، حدود سه برابر نوزادان والدینی که        خویشـاوندی داشتن  

ازدواج هـای غـیر خویشـاوندی داشـتند، دچـار ناهنجاری        
در مطالعه انجام شده در بریتانیا میزان ابتال        . آشکار بودند   

بــه ناهــنجاری مــادرزادی در فــرزندان حاصــل از ازدواج 
 برابر ، در هند     10 برابر ، در چین و فرانسه        8خویشاوندی  

ــر و در 9 ــفهان  برابـ ــر و در اراک 6اصـ ــر 3 برابـ  برابـ
ازدواج هــــای غیرخویشــــاوندی گــــزارش شــــده                  

 ) 12و11و10و6و4و3(.است
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ــای     ــادرزادی در ازدواج ه ــنجاری م ــروز ناه ــیزان ب    م
 2غیرخویشــاوندی در بریتانــیا ، هــند و اصــفهان حــدود 

 درصد گزارش شده که تقریباً مشابه 2/1درصد و در چین 
نتایج ) 10و4و6(.  آمـده از ایـن پژوهش است         نـتایج بدسـت   

ــای    ــقط در ازدواج ه ــابقه س ــه س ــان داد ک ــژوهش نش پ
 درصد در   38(خویشاوندی بیشتر از غیرخویشاوندی است      

کـه بـا نتایج پژوهش انجام شده در         )  درصـد    28مقـابل   
فرانسـه همخوانـی دارد و با نتایج پژوهش انجام شده در            

ا نشان نداده ،  مغایرت      عمـان که تفاوتی در سابقۀ سقط ر       
 )12و8(. دارد 

   بـر اسـاس نـتایج ایـن مطالعه تعداد زایمان در والدین             
خویشـاوند بیشتر از غیر خویشاوند بود؛ در حالی که نتایج           
پـژوهش انجـام شده در عمان تفاوت معنی داری را نشان         

 )8(.نداده است 

   یافـته هـا نشـان دادنـد کـه بـروز ناهنجاری آشکار در               
 داشتند حدود دو    3ادان والدینی که خویشاوندی درجه      نوز

برابـر بیشتر از نوزادان والدینی بود که خویشاوندی درجه          
در ).  درصد   5 درصـد در مقـابل       9( یـا باالتـر داشـتند        4

تحقـــیقات انجـــام شـــده در هـــند و بریتانـــیا مـــیزان 
ناهــنجاری هــای آشــکار نــوزادان حاصــل از ازدواج هــای 

 درصـد گـزارش شده است که        17خویشـاوندی نـزدیک     
بسیار بیشتر از نتایج حاصل از این پژوهش بوده است که           
بخشــی از ایــن تفــاوت احــتماالً مــربوط بــه تفــاوت در  

 در این   )10و6(. تشـخیص ناهـنجاری هـای آشـکار اسـت           
بررسـی شـایع تریـن نـوع ناهـنجاری آشـکار مـربوط به               

 اســکلتی و ســر ، گــردن و -ناهــنجاری هــای عضــالنی 
 عصبی بود که با نتایج پژوهش در امارات متحدۀ          سیستم

 )5(. عربی همخوانی دارد 

   بـا توجه به یافته های پژوهش ، آموزش جوانان قبل           
از ازدواج و بـاال بـردن سـطح آگاهی آنان در خصوص           
ــن انجــام     ــاوندی و همچنی ــیامدهای ازدواج خویش پ

 . مشاوره های قبل از ازدواج ضروری به نظر می رسد 
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