
تعييه سه بلًغ ي رابطٍ برخي از عًامل مًرد وظر با اختالالت ايه ديران در داوص آمًزان پسر 

دبيرستاوُاي ضُرستان ويطاپًر   

 

 ، ضاضيِ كطٍتي، هْطي ؾبزات حؿيٌيؾيس هجيس ؾيس هجيس 

                                                                                                                    كهلٌبهِ زاًكٌسُ پطؾتبضي ٍ هبهبيي  

 1384                                                                                                                    ؾبل ؾَم، قوبضُ اٍل، ثْبض 

چكيدٌ  

 ثلَع زٍضاًي اؾت ًِ زض عي آى ًَزى قبّس اًَاػي اظ تـييطات جؿوبًي زض ٍجَز ذَز هي قَز، ايي تـييطات هتضوي تجسيل ٍي ثِ كطزي ثبلؾ ٍ :مقدمٍ

.   ضٍاًكٌبؾبى ايي زٍضاى ضا يي پسيسُ اججبضي ٍ ججط ظًسگي ؾبلن هي زاًٌس.  يبلگي اؾت12هيبًگيي، ؾي قطٍع ثلَؽ زض اًثط پؿطاى حسٍز . ثعضگؿبل اؾت

 پػٍّف حبضط ثِ نَضت تَنيلي تحليلي، ثب ّسف ثطضؾي ػَاهل هَثط ثط ؾي ثلَؽ پؿطاى، زض زثيطؾتبًْبي قْطؾتبى ًيكبثَض زض ؾبل :مًاد ي ريضُا

.   هَضز ثطضؾي هطاض گطكتِ اؾتSPSSاعالػبت اظ ضين پطؾكٌبهِ ٍ هكبّسُ، جوغ آٍضي ٍ ثب ًطم اكعاض .  اًجبم قسُ اؾت1383

 57/13 ؾبل، ضٍيف هَ زض نَضت 39/13هيبًگيي ؾٌي زٍضگِ قسى نسا .  ؾبل اؾت94/14 ثط اؾبؼ ًتبيج هيبًگيي ؾٌي پؿطاى زض ايي ثطضؾي :وتايج

تحهيالت .  ؾبل هي ثبقس79/13 ؾبل ٍ هيبًگيي ؾٌي اٍليي احتالم قجبًِ 21/13 ؾبل، ضٍيف هَ زض ًبحيِ تٌبؾلي 57/13ؾبل، ضٍيف هَ زض نَضت 
قـل پسضاى ثب ثيكتطيي كطاٍاًي . ثي ؾَاز اؾت% 9/35زض حس ًالؼ پٌجن ٍ تحهيالت هبزضاى ثب ثيكتطيي كطاٍاًي % 2/43پسضاى ثب ثيكتطيي كطاٍاًي 

ِ هبّط ٍ قـل هبزضاى ثب ثيكتطيي كطاٍاًي % 3/45 ِ زاض هي ثبقس% 9/88زض حس ًيو .  ذبً

% 7/77هي ثبقس ّن چٌيي، اضغطاة زض زٍضاى ثلَؽ ثب ثيكتطيي كطاٍاًي % 9/35زض ايي ثطضؾي، ثطٍظ اذتالل زض تحهيل زض زٍضاى ثلَؽ ثب ثيكتطيي كطاٍاًي 
زض ايي هغبلؼِ ثطٍظ حبلت ػهجي زض زٍضاى ثلَؽ ثب ثيكتطيي كطاٍاًي . ٍجَز زاقتِ اؾت% 2/69ٍ اذتالل زض ذَاة زض ايي زٍضالى ثب ثيكتطيي كطاٍاًي 

.  هي ثبقس% 76/

 ثيي قـل هبزضاى ٍ قـل پسضاى ايي >P 05/0 زض ثطضؾي ًتبيج ثيي تحهيالت ٍالسيي پؿطاى ثب ؾي قطٍع ثلَؽ آًْب ضاثغِ هؼٌي زاضي ٍجَز زاضز :بحث

ِ ّب ًيع ثب .  ًيع ضاثغِ هؼٌي زاضي اؾت>P 05/0پؿطاى ثب اضغطاة زض زٍضاى ثلَؽ ثب   ًيع >P 05/0ثيي قـل ٍالسيي ثب اذتالل ذَاة زض زٍضاى ثلَؽ ًوًَ
.  ًيع ضاثغِ هؼٌي زاضي هي ثبقس>P 05/0ّن چٌيي ثيي قـل هبزضاى پؿطاى ثب اذتالل زض تحهيالت زض زٍضاى ثلَؽ ثب . ضاثغِ هؼٌي زاضي هكبّسُ گطزيس

.  ثيي ؾبيط هَاضز هَضز ثطضؾي ثب اذتالالت ضٍاًي زض زٍضاى ثلَؽ ضاثغِ هؼٌي زاضي هكبّسُ ًگطزيس

 ثلَؽ،  پؿطاى، اذتالالت   :ياژٌ َاي كليدي

 1384، ثْبض 18-23كهلٌبهِ زاًكٌسُ پطؾتبضي ٍ هبهبيي اضٍهيِ، ؾبل ؾَم، قوبضُ اٍل، ل 

 0551-333912:  ًيكبثَض، ذيبثبى اهبم ذويٌي، زاًكٌسُ پطؾتبضي، ؾيس هجيس ٍكبئي، تللي:آدرس مكاتبٍ

                                                           

 ًبضقٌبؼ اضقس ضقتِ هسيطيت ذسهبت ثْساقتي زضهبًي  

 هطثي پطؾتبضي زاًكٌسُ پطؾتبضي ٍ هبهبيي زاًكگبُ ػلَم پعقٌي اضٍهيِ  

 (زاًكٌسُ هسيطيت)اؾتبزيبض زاًكگبُ ػلَم پعقٌي ايطاى  

 هوبلِ پػٍّكي
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مقدمٍ 

ثلَؽ زٍضاًي اؾت ًِ زض عي آى ًَزى قبّس اًَاع 

تـييطات زض ٍجَز ذَز هي قَز ًِ ايي تـييطات هتضوي 

.  (1)تجسيل ٍي ثِ كطز ثبلؾ ٍ ثعضگؿبل اؾت 

 12ثِ عَض هيبًگيي، ؾي قطٍع ثلَؽ زض اًثط پؿطاى 

 15 تب 9ثب ٍجَز ايي، قطٍع ثلَؽ ثيي . ؾبلگي اؾت

.  (2)ؾبلگي عجيؼي زض ًظط گطكتِ هي قَز 

ِ ّبي ثلَؽ هؼوَالً ثعضگي آلت تٌبؾلي ٍ  اٍليي ًكبً

ِ ّبؾت ِ ّبي ثلَؽ تَاًبيي اًعال هٌي، . ثيض زيگط ًكبً

. ضقس هَّبي نَضت ٍ ثسى ٍ ًللت قسى نسا هي ثبقس

زض پؿطاى، جْف ضقسي تب اؾتوطاض ًبهل ثلَؽ ضخ 

  (3)ًوي زّس 

زض گصقتِ پسضاى ٍ هبزضاى هب، ثلَؽ ضا زض ؾٌي هكرم 

ثطاي توبهي زذتطاى ٍ پؿطاى اظ ّط ذبًَازُ، هٌغوِ، چِ 

قْطي يب ضٍؾتبيي، ثب ّط كطٌّگ ٍ آزاة ٍ ضؾَهي زض 

ًظط هي گطكتٌس ٍلي ثب پيكطكت ػلَم هرتلق ٍ تَجِ ثِ 

كلؿلِ تؼييي ؾي ثلَؽ اظ زيسگبُ ثؼسي ثطاي تؼييي 

ػلَهي ّوچَى پعقٌي هبًًَي يب . ؾي، آى هتحَل قس

حوَم ًيع اظ يي زِّ گصقتِ ثِ زًجبل پيسا ًطزى يي 

ؾي ثبثت ثطاي ثلَؽ ّؿتٌس تب آى ضا هالى هؿئَليت 

ًيلطي ثساًٌس اهب پعقٌبى زض ايي ذهَل ًيع ًظطات 

هتلبٍتي زاضًس ٍ ضقس جؿوبًي ًَزى ضا اظ ظهبى جٌيٌي 

ِ زاض هي زاًٌس ضٍاًكبؾبى، ثلَؽ . تب پبيبى زٍضاى ثلَؽ، ازاه

ضا يي پسيسُ اججبضي ٍ ججط ظًسگي ؾبلن هي زاًٌس ٍ 

اػتوبز زاضًس ًِ اكطاز ثبيس ثلَؽ ضا قٌبذتِ ٍ ثب آى ًٌبض 

.  (4)ثيبيٌس 

ثلَؽ پسيسُ اي اؾت تٌَيٌي ٍ حويوت آى پَقيسُ اؾت 

اظ ايي . ًِ ثب پيسايف ػالئن اظ آى پطزُ ثطزاقتِ هي قَز

ضٍ زض توبم ازيبى ٍ هصاّت ٍ هَاًيي، ثطاي ثلَؽ، ؾي 

زيي اؾالم ًيع ًِ . توطيجي ٍ هتَؾغي هغطح قسُ اؾت

زيٌي جبهغ ٍ ًبهل ٍ جْبًي اؾت ثطاي ثلَؽ ؾٌي 

اهطٍظُ لعٍم قٌبذت اثؼبز . (5)ػٌَاى ًطزُ اؾت 

ِ ضيعي ثطاي آهَظـ ٍ تـصيِ  گًَبگَى ثلَؽ ٍ ثطًبه

ًَجَاًبًي ًِ زض آؾتبًِ ايي زٍضُ هطاض زاضًس ٍ ّوچٌيي 

ثطگعاضي ًبضگبّبيي زض اضتجبط ثب ايي قطايظ حؿبؼ ٍ 

قيَُ ثطذَضز نحيح ثب آى ثِ هٌظَض ايجبز ًوتطيي 

آؾيت ثِ ًَجَاًبى، هَضز تَجِ هترههبى ؾطاؾط 

.   زًيبؾت

ثب تَجِ ثِ اّويت هَضَع ٍ ثطٍظ ثطذي اذتالالت زض 

ايي زٍضاى گطٍُ تحوين ثط آى قس تب ثب ثطضؾي ؾي ثلَؽ 

زض پؿطاى زاًف آهَظ زض زٍضُ اٍل زثيطؾتبى ًِ ظهبى 

تـييطات ؾي ثلَؽ ضا ثِ ذبعط زاضًس ٍ ثلَؽ زض آًْب ضخ 

زازُ اؾت زض جْت ضكغ هكٌالت ًبقي اظ ايي زٍضاى 

.  زض پؿطاى، گبهي ثطزاقتِ قَز
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مًاد ي ريش َا  

ِ گيطي قبهل زُ زضنس اظ ًل جبهؼِ هَضز  ضٍـ ًوًَ

ِ اي  ِ گيطي ذَق پػٍّف هي ثبقس ًِ ثِ ضٍـ ًوًَ

.  اًجبم قسُ اؾت

 200هكرهبت ٍاحسّبي هَضز پػٍّف ػجبضت اؾت اظ 

هَضز پؿطاى قبؿل ثِ تحهيل زض ًالؼ ّبي اٍل 

زثيطؾتبى ثب ّسف ثطضؾي تأثيط ػَاهل ؾي، هس ٍ ٍظى، 

اعالػبت هَضز ًيبظ ثط اؾبؼ پطؾكٌبهِ ًِ اػتوبز ٍ 

اػتجبض آى ثطضؾي قسُ اؾت جوغ آٍضي ٍ ثب ًطم اكعاض 

SPSS ِهَضز ثطضؾي ٍ تجعيِ ٍ تحليل هطاض گطكت 

.  اؾت

اػتجبض ػلوي پطؾكٌبهِ تَؾظ هغبلؼِ هٌبثغ هؼتجط ػلوي 

ٍ تبييس آى تَؾظ يٌي اظ اػضبء ّيئت ػلوي زاًكگبُ ٍ 

يي هترهم ضٍاًپعقٌي هَضز ثطضؾي هطاض گطكتِ ٍ 

.  اػتجبض آى ثِ تبئيس ضؾيسُ اؾت

 ًلط اظ 10اػتوبز ايي پطؾكٌبهِ ثب اضائِ پطؾكٌبهِ ثِ 

ِ ّبي هٌترت ؿيط حبضط زض هغبلؼِ ٍ اضائِ هجسز  ًوًَ

% 90آى پؽ اظ يي ّلتِ ٍ تؼييي ضطيت ّوجؿتگي 

.  تبييس قس

هتـيطّبي ايي پػٍّف قبهل ؾي، اًساظُ هس، ٍظى، 

تحهيالت پسض، قـل پسض، تحهيالت هبزض، قـل هبزض، 

تبضيد زٍض ضگِ قسى نسا، تبضيد ضٍيف هَ زض ًبحيِ ظيط 

ثـل، تبضيد ضٍيف هَ زض ًبحيِ نَضت، تبضيد اٍليي 

احتالم قجبًِ، تبضيد ضٍيف هَ زض ًبحيِ تٌبؾلي، ػهجي 

قسى زض زٍضاى ثلَؽ، اذتالل ذَاة زض زٍضاى ثلَؽ، 

اذتالل زض تحهيل زض زٍضاى ثلَؽ ٍ اضغطاة زض زٍضاى 

.  ثلَؽ ثَزُ اؾت

وتايج 

ًتبيج ايي پػٍّف ًكبى هي زّس ًِ هيبًگيي ؾٌي 

 ًيلَگطم، 51/21 ؾبل، هيبًگيي ٍظًي 94/14پؿطاى 

ِ ّبي هَضز ثطضؾي  ؾبل، 56/164هيبًگيي هس ًوًَ

 ؾبل، هيبًگيي 39/13هيبًگيي ؾٌي زٍضگِ قسى نسا 

 ؾبل ٍ هيبًگيي 21/13ضٍيف هَ زض ًبحيِ تٌبؾلي 

.  ؾبل ثَزُ اؾت79/13ؾٌي اٍليي احتالم قجبًِ 

زض حس ًالؼ % 2/34تحهيالت پسضاى ثب ثيكتطيي 

كَم ليؿبًؽ، % 7/1پٌجن ٍ ثب ًوتطيي كطاٍاًي 

ثي ؾَاز % 9/35تحهيالت هبزضاى ثب ثيكتطيي كطاٍاًي 

قـل پسضاى . ليؿبًؽ اؾت% 7/1ٍ ثب ًوتطيي كطاٍاًي 

زض حس ًيوِ هبّط قـل % 3/45ثب ثيكتطيي كطاٍاًي 

ِ زاض ٍ ثب ًوتطيي % 9/88هبزضاى ثب ثيكتطيي كطاٍاًي  ذبً

.  زض حس ؿيط هبّط هي ثبقس% 1/5كطاٍاًي 
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مقايسٍ درصد اختالل در تحصيل  : 1ومًدار  

 در ديران بلًغ

36

3 535

21

                      

 

مقايسٍ درصد اختالل در خًاب : 2ومًدار 

 در ديران بلًغ 

30

17
6

29

18

                      

 

مقايسٍ درصد اضطراب در ديران : 3ومًدار 

بلًغ  

37

21

18

23

1

                      

 

مقايسٍ درصد عصبي بًدن : 4ومًدار 

در ديران بلًغ 

16

27

24

23
10

                      

 

بحث  

ثطضؾي ًتبيج پػٍّف ًكبى هي زّس ٍظى پؿطاى هَضز 

 ًيلَگطم ٍ هس آًْب ثب 50ثطضؾي ثب ثيكتطيي كطاٍاًي 

.   ؾبًتي هتط اؾت170ثيكتطيي كطاٍاًي 

ِ ّب ثب  ؾي ضٍيف هَ زض ًبحيِ تٌبؾلي زض ايي ًوًَ

 ؾبلگي ٍ ثب ًوتطيي 12، زض %2/34ثيكتطيي كطاٍاًي 

 ؾبلگي ٍ ؾي اٍليي احتالم 16زض ؾي % 9/0كطاٍاًي 

 ؾبلگي ٍ ثب 11زض ؾي % 6/2قجبًِ ثب ًوتطيي كطاٍاًي 

.   ؾبلگي اؾت15زض ؾي % 2/22ثيكتطيي كطاٍاًي 

زض ثطضؾي ّبي ؾبيط پػٍّكگطاى ثِ عَض هيبًگيي، ؾي 

 ؾبلگي ػٌَاى قسُ اؾت 12قطٍع ثلَؽ زض اًثط پؿطاى 

.  (6)ًِ ثب ًتبيج ايي پػٍّف ّورَاًي زاضز 

زض ايي ذهَل هغبلؼبت زاًكوٌساى ذبضجي ًتبيج 

 ٍ "ضيٌَضز"گًَبگًَي زاقتِ اؾت چٌبًچِ هغبلؼبت 
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 ٍ "ّبًلي" ؾبلگي ٍ هغبلؼبت 8/10 ؾي "ٍايٌتط"

 "تطًط" ٍ "هبضؾبل" ؾبلگي ٍ 6/10 ؾي "ًيٌَلؿي"

ايي زض حبلي .  ضا ؾي ثلَؽ اػالم ًطزُ اًس2/11ؾي 

 زض آهطيٌب ضوي هغبلؼِ ثط "ّطهي گيلي"اؾت ًِ 

 ؾبلگي ضا ؾي ثلَؽ تؼييي 96/9 ّعاض ًلط، ؾي 17ضٍي 

.  (7)ًطزُ اؾت 

ًتبيج ثطضؾي زض اضتجبط ثب ؾي زٍضگِ قسى نسا زض ايي 

ِ ّب ثب ثيكتطيي كطاٍاًي   ؾبلگي 14زض ؾي % 8/30ًوًَ

 ؾبلگي ٍ زض 16زض ؾي % 6/2ٍ ثب ًوتطيي كطاٍاًي 

اضتجبط ثب ؾي ضٍيف هَ زض ظيط ثـل ثب ثيكتطيي كطاٍاًي 

 ؾبلگي ٍ زض اضتجبط ثب ؾي ضٍيف هَ 16زض ؾي % 9/0

 11زض ؾي % 7/1زض ًبحيِ نَضت ثب ثيكتطيي كطاٍاًي 

 ؾبلگي 14زض ؾي % 3/33ؾبلگي ٍ ثب ًوتطيي كطاٍاًي 

.  ثَزُ اؾت

زض اضتجبط ثب اذتالالت زٍضاى ثلَؽ، ثطٍظ اذتالل زض 

زض % 9/35تحهيل زض ايي زٍضاى ثب ثيكتطيي كطاٍاًي 

ّويكِ ٍجَز % 6/2گبّي اظ هَاضز ٍ ثب ًوتطيي كطاٍاًي 

.  زاقتِ اؾت

زض اضتجبط ثب اضغطاة زض زٍضاى ثلَؽ ثب ثيكتطيي كطاٍاًي 

ّويكِ ٍجَز % 1/5ثٌسضت ٍ ثب ًوتطيي كطاٍاًي % 35

.  زاقتِ اؾت

تحَالت ؾطيغ ٍ ػوين زض ؾيؿتن هـعي ٍ ثسًي، ثبػث 

تـييطات زض ػَاعق، ّيجبًبت ٍ ضٍاى ٍ ضكتبض ًَجَاى، 

ايي ػالئن زض زذتطاى ٍ پؿطاى هسضي هتلبٍت . هي قَز

:  هي ثبقس، ٍلي ثِ عَض ًلي ػجبضتٌس اظ

ِ گيطي، اًعٍا علجي، پبؾد ًبهٌبؾت ًؿجت  هيل ثِ گَق

ثِ هحطى ّب، ذٌسيسى يب گطيؿتي ثيف اظ حس، توبيل 

ثِ آضاؾتي ظبّط ٍ آضايف، ثِ قست شٍم ًطزى، 

ثي تلبٍتي، قطم ٍ حيب ٍ ذجبلت، هربللت ثب ذبًَازُ ٍ 

ذَزًوبيي، كطٍضكتي زض ضٍيب، تلٌطات ضٍيبيي زضثبضُ 

آيٌسُ، ذَز ضايي، ٍ پيسايف ٍاًٌف ّبيي ًِ هجالً ًجَزُ 

.  (8)اؾت 

ثطٍظ اذتالل زض تحهيل زض زٍضاى ثلَؽ ثب ثيكتطيي 

گبّف اظ هَاضز ٍ ثب ًوتطيي كطاٍاًي  (%9/35)كطاٍاًي 

.  ّويكِ ٍجَز زاقتِ اؾت (6/2%)

زض اضتجبط ثب اذتالل زض ذَاة زض زٍضاى ثلَؽ ثب ثيكتطيي 

 (%6/0)ثٌسضت ٍ ثب ًوتطيي كطاٍاًي  (%1/29)كطاٍاًي 

.  ّويكِ ٍجَز زاقتِ اؾت

ًيبظ ثِ ذَاة زض اًؿبى ثب ػَاهل احؿبؾي ٍ ؾي زض 

اضتجبط اؾت زض زٍضاى ثلَؽ تـييطات ايجبز قسُ ثِ زليل 

تـييطات كيعيَلَغيي ٍ تـييطات احؿبؾي زچبض اذتالل 

هي قَز ٍ زاهٌِ ايي اذتالل گؿتطزُ تط اظ اذتالل زض 

زض اضتجبط ثب زاقتي حبلت ػهجي زض  (9). ذَاة هي ثبقس

گبّي اظ هَاهغ  (%9/23)ايي زٍضاى، ثب ثيكتطيي كطاٍاًي 

.  ّويكِ ٍجَز زاقتِ اؾت (%6/2)ٍ ثب ًوتطيي كطاٍاًي 

 ...تؼييي ؾي ثلَؽ ٍ ضاثغِ ثطذي اظ ػَاهل هَضز ًظط ثب اذتالالت ايي زٍضاى زض زاًف آهَظاى پؿط 
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ثطضؾي ضاثغِ آهبضي ثيي تحهيالت پسضاى ٍ ػهجي 

 ضاثغِ >05/0pثَزى پؿطاى زض زٍضاى ثلَؽ ثب 

.  هؼٌي زاضي ضا ًكبى زاز

ثيي تحهيالت هبزضاى ثب ػهجي ثَزى زض زٍضاى ثلَؽ 

.   ضاثغِ هؼٌي زاضي هكبّسُ گطزيس>05/0pپؿطاى ًيع 

ثيي قـل هبزاضى ٍ قـل پسضاى ثب اضغطاة زض زٍضاى 

ِ  هؼٌي زاضي هكبّسُ گطزيس، >05/0pثلَؽ ثب   ًيع ضاثغ

ّن چٌيي ثيي قـل پسض ٍ هبزض ثب اذتالل ذَاة زض 

ِ ّب ًيع ثب   ضاثغِ >05/0pزٍضاى ثلَؽ ايي ًوًَ

.  هؼٌي زاضي هكبّسُ گطزيس

تطكر ي قدرداوي  

اظ ّوِ ػعيعاى ثِ ذهَل ّوٌبضاى هحتطم ؾتبزي زض 

ازاضُ آهَظـ ٍ پطٍضـ قْطؾتبى ًيكبثَض ٍ ًبزض 

هحتطم آهَظقي زثيطؾتبى ّبي تحت پػٍّف ًِ زض 

اًجبم ايي پػٍّف گطٍُ تحوين ضا يبضي ًوَزُ اًس تكٌط 

.  ٍ هسضزاًي هي قَز
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Survey of Influencial Factors on Age of Puberty of High 

School Students in Neyshabour 

 

M. Vafaei , M. Sadat Hoseini , R. Froutan 

 

Abstract: 

Introduction: Puberty is a period that the children's body undergo kind of change so children 

change to puberty. 

Almost the average age for boy puberty is 12 years old. Psychologists said: puberty is 

eventful obliging for a good life. 

Methods & Materials: This research was conducted to evaluate the puberty among high 

school boy students in Nishabour in 1383. Data was collected with questionnaires and 

analyzed with SPSS. 

Results: The results of research showed that the average age of samples was 14.94 year, for 

change of voice 13.39, growth of hair on genital organs 13.21, and first autoeroticism 13.79. 

Most of the fathers, 34.2% were primary school graduates and the majority of the mothers, 

35.9%, were illiterate. Fathers were mostly, 34.2%, semiskilled workers and 88.9% of the 

mothers were housewives. 

Confusion in studying had the highest frequency of 35.9% during puberty. And also anxiety 

had the frequency of 77.7%, sleeping disorders was about 69.2%, and psychiatric disorder 

was 76. 1 %. 

Discussion: Results showed that there is a significant difference between fathers and mothers 

education levels with the ages of puberty in boys (p<0.05). 

Also, there is a significant correlation between fathers and mothers job with anxiety, sleep 

disorder and bad education in boys (p<0.05). 

In the study, there is a significant correlation between other subjects and psychiatric disorder. 

 

Key Words: Puberty, Boys, Disorders 

Address: Nursing department, Imam Khomeini St., Neishabour, Iran 
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