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 چکیده   

)بددون ارتبداب بدا بدارداری، هدیرد ی یدا سدایر        ماه 12رین واقعه دوران میانسالی است که با قطع قاعدگی به مدت حداقل ت یائسگی مهم مقدمه:

ورمونی در این دوره، خطر ابتال به بسدیاری از بیاداری  دا از هالده پدوکی اسدتخوان و       دددیرات  دددعلت تغیه ( مشخص می هود. باختالالت  ورمونی
 این مطالعه و بررسی این دوره حساس از زندگی، ضروری به نظر می رسد. بر می یابد بنا بیااری  ای قلبی افزایش

  ,Magiran, Irandoc, Googlescholar, ISI, Cochrane, Embase ای اطالعداتی   بانک با هستجو در مقاله 34در مجاوع  مواد و روش ها:

SID, Pubmed  و بدا اسدتداده از    سن یائسگی، میانگین انحراف معیار و تعدداد ناونده  در مطالعده تعیدین     هدند. برای تعیین میانگین  و آنالیز هاع آوری
 ا با استداده از روش متاآنالیز، مدل اثرات تصادفی تحلیدل گردیدد. ندا اگنی     میانگین وزنی و توزیع نرمال نتایج مطالعات مختلف ترکیب و داده  ای آن

 آنالیز هدند. STATA(Ver11/2)و  Rافزار   ا با نرمه داد وبررسی  I²مطالعات با هاخص 

 95سدال )  26/48سال بود. میدانگین سدن یائسدگی     8/51±79/4ندر با میانگین سنی  27250تعداد کل افراد مورد مطالعه  ی پژوهش:یافته ها

 دست آمد.ه سال ب 7/49±52/1ندر، میانه سن حاملگی  13260مقاله با حجم ناونه  10( برآورد هد. در 85/46تا  CI، 67/49درصد 

یه ددد ته، توصدددد با توهه به نتایج مطالعه اخیر و پایین بودن میانگین سن یائسگی در ایران نسبت به کشور ای توسعه یاف :نتیجه گیریبحث و 

معدرض یائسدگی    هم از زندگی، برنامه  ای بهداهتی کالنی ههت بهبود کیدیت زندگی در تاام زندان در ددمی هود در ههت کا ش عوارض این دوره م
 طرح ریزی و اهرا هود.
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 مقدمه
 دو وهود دارد که  در  در زندگی زنان مهمدو نقطه 

آن مربوب به قاعدگی است و  ر دو به عنوان دوره گذار 
، هروع قاعددگی در  ظر گرفته می هوند. اولین نقطهدر ن

نشدان د ندده هدروع     کده  سالگی اسدت  12حدود سن 
در  چرخه قاعدگی می باهد. نقطده دوم، قطدع قاعددگی   

گذر از سال  ای باروری بده   که سالگی است 50حدود 
از زندگی است که با ثبدات نسدبی  ورمدونی     ای مرحله

 اراه بوده و هدبا ت خاصدی بدا دوره زنددگی قبدل از      
 قاعدگی دارد.

 (WHO)بر اساس تعریف سازمان ههانی بهداهدت 
یائسگی عبارت اسدت از قطدع خدونریزی قاعددگی بده      

 12لیکول  ای تخاددانی کده بدا    فعالیت فواتاام دنبال 
)بددون ارتبداب بدا    ماه قطع خونریزی قاعدگی یدا آمنوره 

در سنین بارداری، هیرد ی یا سایر اختالالت  ورمونی( 
 (.1سالگی  اراه است) 55تا  45

یند زندگی زندان  آیائسگی رخداد بسیار مهای در فر
یندد سدبب   آاست، زیرا تغییرات  ورمونی موثر بر این فر

ثابدت و دائادی هدده و ایدن تغییدرات زندان را       تغییرات 
 -مستعد به افزایش کلسترول خون، بیااری  ای قلبدی 

عروقی، استئوپورز، هکستگی استخوان و حتدی آلزایادر   
 می کند.
سال قبل از میالد طول عار مدورد انتظدار    100در 

 1900سددال بددود. ایددن رقددم در سددال  25افدراد حدددود  
مدیالدی بدرای    2000سدال و در سدال    49میالدی به 

 (. 2سال رسید) 9/72و  7/79زنان و مردان به ترتیب به 
با توهه به امید به زندگی زنان کده در حدال حاضدر    

 سال است، می توان انتظار داهت کده تقریبدا    70حدود 
 گذرانندد.  دم  بیک سوم از عار خود را بعد از یائسدگی  

کده بداالخره روزی  اده زندان بدا       چنین به دلیل ایدن 
ی مواهه خوا ند هد و بده دنبدال آن عدوارض و    یائسگ

بیااری  ایی را خوا ند داهت و مسائل مربوب به آن به 
عنوان یک عامدل خطدرزا بدرای مدرم و میدر زودرس      

یائسدگی بسدیار مرادر ثادر      سن است، مطالعه در مورد
 .خوا د بود

سدن   بررسدی  اکرر مطالعات انجدام هدده در زمینده   
ه و صنعتی غرب بوده یائسگی در کشور ای توسعه یافت

کده مطالعدات کادی در ایدن زمینده در       حدالی  است در

حال توسعه آسیایی انجام هدده اسدت. بدا     کشور ای در
توهه به مطالب فدو،، ایدن مطالعده بدا  ددف بررسدی       

میدانگین سدن   بررسدی   ات انجام هده در رابطه بامطالع
فدت و بددین ترتیدب    گر در زنان ایرانی انجدام  یائسگی
زندان ایراندی    یائسگی سن اد که وضعیتخوا د د نشان

نسددبت بدده  اددین هدداخص در سددایر کشددور ا در چدده 
 سطحی قرار دارد.

 ها روشمواد و 
آندالیز در مدورد    مطالعه حاضر یک مرور منظم و متا
داده  دای مدورد   تعیین سن یائسگی در ایران می باهد. 

: العاتی هدامل ددد ک  دای اط ددد باننیاز با هسدتجو در  
شور از دددد ل کدددد کی داخدددد پزه سایت  دای معتبدر  

و  Irandoc ,Iranmedex ,Magiran ,SIDهالدددده 
 pubmed, scopusپایگاه  ای معتبر انگلیسی هامل 

 اده از کلیدد ددد ظر با استددددهستجوی مورد ن. می باهد
سدایر    ای متوسط، میانگین، سن یائسگی، ایران و واژه

م ترکیبات مرتبط و احتاالی  م بده زبدان فارسدی و  د    
 1392آذرمداه  از مهر لغایت  هستجو. انگلیسی انجام هد

پد  از  هدده   منتشدر  این مقاالت بر بنا، صورت گرفت
 این تاریخ وارد آنالیز نشده اند.

در ابتدا تاامی  استخراج داده  ا:انتخاب مطالعات و 
مقاالت مدرتبط بدا سدن یائسدگی در ایدران توسدط دو       

از اتادام   پد   طور هداگانه هادع آوری و ه پژو شگر ب
هستجو، لیستی از چکیده مقاالت توسدط پژو شدگران   
تهیدده هددد. در ایددن مرحلدده تاددام مقدداالتی کدده دارای  

بودندد وارد  عات مربوب به میانگین سدن یائسدگی   اطال
لیست اولیه هدند. سپ  چک لیستی از اطالعدات الزم  
برای کلیه مطالعاتی که ارزیدابی اولیده هدده بودندد بده      

  یی تهیه هد.منظور ارزیابی نها

چک لیست نهایی توسط پژو شگران بررسدی و در  
 یندد آفر وارد مطالعده نهایت مقاالت مدرتبط بدا عندوان    
تاام مطالعداتی کده    پژو ش برای انجام متاآنالیز هدند.

تدا   1992 وارد آنالیز هدند در فاصدله بدین سدال  دای    
 انجام هده بودند. 2014

 ستخراج هداز مقاالت ا الزم اطالعات :آنالیز آماری
. مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت Excelو در نرم افزار 

برای تعیین میانگین سدن یائسدگی، میدانگین انحدراف     
معیار و تعداد ناونه  ر مطالعه تعیین هد و با استداده از 
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میانگین وزنی و توزیع نرمال نتدایج مطالعدات مختلدف    
 دا بدا اسدتداده از روش      دای آن  و دادهترکیب هددند  

 Random effectsاثدرات تصدادفی)   اآندالیز، مددل  مت

model تحلیل گردید. نا اگنی مطالعات با استداده از )

 R ا با نرم افزار ه چنین داد بررسی هد.  م I²هاخص 
طح سدد دند.ددددددالیز هدددددآن STATA(Ver11/2)و 

یندد انتخداب   آفر در نظر گرفته هد. درصد 5 معنی داری
 د.بو 1مقاالت مطابق هکل هااره 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 : فلوچارت انتخاب مقاالت 1شکل شماره 

 

 

 ی پژوهشیافته ها
مقالده بدا حجدم     34در این مطالعه متاآندالیز تعدداد   

 ندر مورد مطالعه قدرار گرفت)هددول   27250ناونه کلی 
(. میانگین سدنی در کدل افدراد مدورد مطالعده      1 هااره

یز هده، کاترین در مطالعات آنال .سال بود 79/4±8/51
سدال و بیشدترین    5/45میزان سن یائسدگی در ا دواز   

 .(3،4)سددال بددرآورد هددده بددود 4/52میددزان در سددانان
 95سددال ) 26/48سگی ددددددن یائددددددین سدددددمیانگ

 د)ناودارددددد دسدت آم ه ( ب85/46تا  CI ،67/49درصد 
م ناونده  دددددد اله بدا حج ددددمق 10در  (.1 هدددددااره

سدال   7/49±52/1گی دددد نه سن حاملندر، میا 13260
 .برآورد هد

 

مقاله در جست و  107در ابتدا 

جوی اولیه تبین و وارد مطالعه 

 گردید

مقاله مورد مرور  107

سیستماتیک قرار 

 گرفتند

مقاله به دلیل  68

بی ارتباط بودن با 

موضوع حذف 

 گردید

مقاله وارد گام بعد  39

 شد

مقاله با  34تعداد نهایی 

وارد فرایند  کیفیت مناسب

 تحلیل گردید

مقاله به  5تعداد 

دلیل نداشتن داده 

های کافی حذف 

 گردید
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 مشخصات مقاالت مورد مطالعه درباره بررسی میانگین سن یائسگی در ایران. .1شماره  جدول
 رفرن  میانه سن یائسگی میانگین سن یائسگی SD میانگین سن یائسگی تعداد ناونه )ههر(مکان )سال(زمان اسم نویسنده اول

 5 49 3/5 3/48 948 هیراز 2000 آیت اللهی

 6 - 5/3 8/48 400 مشهد 2012 قربانی

 7 52 4 52 2498 مشهد 2010 اسااعیلی

 8 - 5 71/47 2462 تهران 2004 اهرفی

 9 - 5/4 07/48 400 مشهد 1996 افشاری صالح

 10 - 7/3 2/48 200 مشهد 1998 توسلی

 11 50 45/4 51/48 441 تهران 2001 ههاندر

 12 - 48/6 14/50 860 تهران 2000 حقیقی

 13 49 34/2 2/48 458 اراک 2006 رفیعی

 14 - 5/4 6/49 1114 تهران 1999 رمضانی تهرانی

 4 4/50 02/5 4/52 3404 سانان 2006 سادات  اهای

 15 - 6/4 9/47 60 تبریز 2006 سالک زمانی

 16 50 02/4 6/49 400  ادان 2011 هبیری

 17 - 56/3 2/50 200 اصدهان 2010 نوروزی

 18 - 5 7/48 150 ایالم 2003 هو انی

 19 - 63/2 22/47 270 تهران 2007 هیخان

 20 - 5 5/45 29 ا واز 2007 عابدی

 21 48 45/4 6/47 804 گرگان 2009 عبداللهی

 22 - 37/4 93/47 3036 مازندران 2002 عبداللهی

 23 47 69/3 34/46 398 گناباد 2010 عسگری

 24 - 7/4 3/47 300 یزد 2008 دهفالح زا

 25 - 6/4 4/48 224 کرمان 1998 کامیابی

 26 - 5/4 8/50 280 کاهان 2008 کدایی

 27 - 31/5 19/47 807 بیرهند 2000 مرتضوی مقدم

 28 - 9/3 13/47 1500 تهران 2005 نا یدی

 3 48 17/4 97/47 1612 ا واز 2000 نوح هاه

 29 48 3/6 3/47 500 زا دان 2007 انصاری

 30 - 2/6 49/48 35 هیراز 2002 انابرا یای

 31 - 54/5 38/47 448 تبریز 2003 قندچیلر

 32 - 5 01/46 800 سنندج 1999 هاه غیبی

 33 50 4 3/47 400 ههرری 1992 اکبریان

 34 - 5/3 36/48 251 تهران 2002 سلطانی

 35 - 98/4 89/46 109 تهران 2008 حادی

 36 48 5/4 7/47 1397 ابلب 2010 دالور
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NOTE: Weights are from random effects analysis

Overall  (I-squared = 0.0%, p = 1.000)

Shobeiri.F (2011)

NoohJah.S (2000)

Esmaeili.H (2010)

Ebrahimian.M (2002)

Ashrafi.M (2004)

Asgari.F (2010)

AfshariSaleh.A (1996)

Shohani.M (2003)

Ghorbani.M (2012)

Nahidi.F (2005)

Ghandchiler.N (2003)

Abdollahi.AA (2009)

Abedi.P (2007)

Kafaei.M (2008)

Soltani.A (2002)

SalekZamani.Y (2006)

Study

Sheykhan.Z (2007)

Kamyabi.Z (1998)

RamezaniTehrani.F (1999)

Ansari.H (2007)

Tavasoli (1998)

Fallahzadeh.H (2008)

Abdollahi.F (2002)

Jahanfar (2001)

Norouzi.E (2010)

SadatHashemi.SM (2006)

Haghighi.L (2000)

Rafiei.M (2006)

Hamdi.K (2008)

ID

Shahgheybi.Sh (1999)

Delavar.MA (2010)

MortazaviMoghadam.Gh (2000)

Akbarian.A (1992)

Ayatolahi.SMT (2000)

48.26 (46.85, 49.67)

49.60 (41.72, 57.48)

47.97 (39.80, 56.14)

52.00 (44.16, 59.84)

48.49 (36.34, 60.64)

47.71 (37.91, 57.51)

46.34 (39.11, 53.57)

48.07 (39.25, 56.89)

48.70 (38.90, 58.50)

48.80 (41.94, 55.66)

47.13 (39.49, 54.77)

47.38 (36.52, 58.24)

47.60 (38.88, 56.32)

45.50 (35.70, 55.30)

50.80 (41.98, 59.62)

48.36 (41.50, 55.22)

47.90 (38.88, 56.92)

47.22 (42.07, 52.37)

48.40 (39.38, 57.42)

49.60 (40.78, 58.42)

47.30 (34.95, 59.65)

48.20 (40.95, 55.45)

47.30 (38.09, 56.51)

47.93 (39.36, 56.50)

48.51 (39.79, 57.23)

50.20 (43.22, 57.18)

52.40 (42.56, 62.24)

50.14 (37.44, 62.84)

48.20 (43.61, 52.79)

46.89 (37.13, 56.65)

ES (95% CI)

46.01 (36.21, 55.81)

47.70 (38.88, 56.52)

47.19 (36.78, 57.60)

47.30 (39.46, 55.14)

48.30 (37.91, 58.69)

100.00

3.20

2.97

3.23

1.34

2.07

3.79

2.55

2.07

4.22

3.40

1.68

2.61

2.07

2.55

4.22

2.44

%

7.47

2.44

2.55

1.30

3.77

2.34

2.71

2.61

4.08

2.05

1.23

9.44

2.08

Weight

2.07

2.55

1.83

3.23

1.84

48.26 (46.85, 49.67)

49.60 (41.72, 57.48)

47.97 (39.80, 56.14)

52.00 (44.16, 59.84)

48.49 (36.34, 60.64)

47.71 (37.91, 57.51)

46.34 (39.11, 53.57)

48.07 (39.25, 56.89)

48.70 (38.90, 58.50)

48.80 (41.94, 55.66)

47.13 (39.49, 54.77)

47.38 (36.52, 58.24)

47.60 (38.88, 56.32)

45.50 (35.70, 55.30)

50.80 (41.98, 59.62)

48.36 (41.50, 55.22)

47.90 (38.88, 56.92)

47.22 (42.07, 52.37)

48.40 (39.38, 57.42)

49.60 (40.78, 58.42)

47.30 (34.95, 59.65)

48.20 (40.95, 55.45)

47.30 (38.09, 56.51)

47.93 (39.36, 56.50)

48.51 (39.79, 57.23)

50.20 (43.22, 57.18)

52.40 (42.56, 62.24)

50.14 (37.44, 62.84)

48.20 (43.61, 52.79)

46.89 (37.13, 56.65)

ES (95% CI)

46.01 (36.21, 55.81)

47.70 (38.88, 56.52)

47.19 (36.78, 57.60)

47.30 (39.46, 55.14)

48.30 (37.91, 58.69)

100.00

3.20

2.97

3.23

1.34

2.07

3.79

2.55

2.07

4.22

3.40

1.68

2.61

2.07

2.55

4.22

2.44

%

7.47

2.44

2.55

1.30

3.77

2.34

2.71

2.61

4.08

2.05

1.23

9.44

2.08

Weight

2.07

2.55

1.83

3.23

1.84

  
0-62.8 0 62.8
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 دهد. عالمت لوزی میانگین سن یائسگی طبیعی را برای کل مطالعات نشان می دهد.را نشان می 

 
 

 بحث و نتیجه گیری
حدظ و بهبود کیدیدت زنددگی انسدان  دا، یکدی از      

درصدد   15. بدیش از   ا داف مهم طب پیشگیری اسدت 
هاعیددت درصددد  5-8هاعیددت کشددور ای پیشددرفته و 

 یلدددد سه تشکدددکشور ای در حال توسعه را زنان یائ
ز امی د ند. از سوی دیگر، انتظار مدی رود زندان بدیش    
نندد  یک سوم عارهان را در دوران بعد از یائسگی بگذرا

زمان با هروع گرو ی از بیاداری  دای مدزمن     که  م
عروقی، سرطان رحم، سدرطان  -نظیر بیااری  ای قلبی

 سینه و پوکی استخوان می باهد.
 سال 26/48 حاضر مطالعه در یائسگی سن نگیمیان

 آن دلیدل  به. گردید برآورد 67/49تا  85/46با محدوده 
 مطالعدات  تادام  ناونده  حجدم  از آندالیز  متا در عاال که

 بدوده  اعتاادتر قابل دارد باالیی توان و هود می استداده
 مطالعات در برآورد ا سایر به نسبتری ت دقیق برآورد و

 ناید  بدر  بنا .دارد کشور مختلف ههر ای در هده انجام
 در تواندد  مدی  مطالعدات  سدایر  از بهتر مطالعه این نتایج
 .باهد موثر هامعه به خدمات ارائه و ریزی برنامه

توسط رهایی فدرد   1389آنالیزی که در سال  در متا
در ایران ههت برآورد میانگین سن یائسگی  و  اکاران
 18/48مقاله انجام هدد، سدن یائسدگی     21 با مجاوعا 

( محاسبه هد که 45/47-91/48 نبا فاصله اطاینا)سال
 34 در مقایسه با نتیجده مطالعده حاضدر)با آندالیز هاعدا      

د د که در طی این چندد سدال    مقاله(، چنین نشان می
میانگین سن یائسگی طبیعی افزایش اندکی داهته است 
که می تواند به علت بهبدود و پیشدرفت مراقبدت  دای     

اهدتی  بهداهتی و نیز توهه بیشتر به ایدن هداخص بهد  
 800 روی بر ایمطالعه در مهم در این چند سال باهد. 

 16/47سن یائسدگی   گینیانم، پاکستان رآباددحی در زن
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بدر روی   یدز ن ای مطالعده  نتدایج  و بود هدهبرآورد  سال
 8/47 را یائسددگی زن در ترکیدده، میددانگین سددن 1500
 بود. داده نشان سال

فردریدک و   بر اسداس مطالعده ای مدروری توسدط    
 ییائسدگ  سدن  میانگین کشور، چندین روی بر ان اکار

، مالزی 9/50،  لند 50، سوئد 52، فرانسه 51در فنالند 
و در امدارات   8/47، ترکیده  49، روسیه 5/48، غنا 7/50

سال بوده است . مطالعدات دیگدری    3/47متحده عربی 
مریکدا  و در آ 7/51سدپانیا  یائسگی در ا سن میانگین نیز
گدزارش کدرده     22/48یی  ند و در زنان روستا  6/52

 اند.
 بده حاضدر   و با توهه به نتایج مطالعه بر این اساس

 ایراندی  زندان در  یائسگی سن میانگین که رسد می نظر
 دارد قدرار  یمطلوب سطح در منطقه کشور ای به نسبت

یینی اپد  هایگداه  از یافتده  توسعه کشور ای به نسبت اما
 .است برخوردار
 روندد  نادود  اهداره  آن بده  بایدد  کده  دیگدری  نکته
 بدر  مختلدف  هوامع و کشور ا در یائسگی سن افزایشی
عللدی   بده  کده  است هده انجام مروری مطالعات مبنای
 و غدذایی  رژیدم  هاله از زندگی امید به افزایش از فراتر

 .ددار بستگی عاومی سالمت
کده   داد نشان سوئدی زن 1462 روی بر ای مطالعه

 یائسگی سن روی بر تاثیرگذار متغیر ای کنترل از پ 
 دخانیدات،  مصدرف  اقتصادی، اهتااعی وضعیت هاله از

 و درمانی وندددد ورم بارداری، ضد ی ا قرص مصرف
 وهدود  یائسدگی  سن افزایش در داری معنی روند غیره،

کده رابطده مربتدی بدین مندارک و سدن        دارد و نیز این
 یائسگی دیده هد.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 زن 5288 یرو بدر  نیز دیگری مطالعه در چنین  م
 سدن  میدانگین  کده  هدد  مشدخص  اروپایی کشور 9 در

 سال بوده ولی اخدتالف  8/50 ا برابر با  آن در یائسگی
 روندد  و دارد وهدود  مختلدف  کشور ای بین داری معنی
 بود. افزایش به رو نیز کشور ا در اینی یائسگ سن

طور که می دانیم بده علدت پیشدرفت  دای       اان
 دای بهداهدتی و نیدز    پزهکی و افزایش سطح مراقبت 

تر اکرر مردم به این مراقبت  ا، میدزان   دسترسی آسان
مددرم و میددر در اثددر بسددیاری از بیادداری  ددای قابددل  

ایدن بدا    بدر  پیشگیری و درمان کا ش یافته اسدت. بندا  
 توهه به این مسائل و افزایش امید به زنددگی خصوصدا   
در زنان، انتظار می رود زنانی که اکرریت هاعیت ههان 

به خود اختصاص داده اند حدود یک سوم عار خود را  را
 در دوران یائسگی به سر ببرند.

هداخص مهدم بهداهدتی،     ایدن  ا ایدت  به توهه با
  دای  برنامده  ادغدام  با بایستی سالمت گذاران سیاست
 کدادر  توسط آن اهرای و خدمت ارائه مراکز در آموزهی
درمدانی در صددد افدزایش  در چده بیشدتر        و بهداهتی

زنان در مورد یائسگی و عالئدم و   ی مردم خصوصا آگا 
تدا   روش  ای بهبود کیدیت زندگی در این دوران باهند

 و یابدد  افدزایش  سالاندی دوران در آنان زندگی کیدیت
 سپری کنند. بیشتری سالمتی  با ا ر دوران این

 سپاسگزاری
دانشگاه علوم و فناوری معاونت محترم تحقیقات  از

 امین اعتبدار مدالی پدروژه و  دم    پزهکی ایالم ههت تد 
جویی دددقات دانشدچنین سرپرست محترم کایته تحقی

دردانی ددد کر و قددداعدت  ای الزم تشدددبه ههت مس
 می هود.
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Abstract 
Introduction: Menopause is the most 

important event during the middle age 

period, which is characterized by cessation 

of menstruation for at least 12 months (not 

related to pregnancy, breast-feeding, or 

other hormonal disorders). Due to hormonal 

changes during this period, the risk of many 

diseases including osteoporosis and heart 

disease increases, therefore, studying this 

critical period of life seems essential. 

 

Materials & Methods: Totally, 34 papers 

were collected and analyzed by searching 

Magiran, Irandoc, Google scholar, ISI, 

Cochrane, Embase ,SID ,and PubMed 

databases. To pool mean menopause age in 

the retrieved studies, we used mean, 

standard deviation, and sample size in each 

study. The weighted mean and normal 

distribution were used to synthesize results. 

Confidence intervals were computed using 

random effects model in meta-analysis.  

The heterogeneity of the studies has been 

checked by I² statistics and the data were 

analyzed by applying R and STATA 

(Ver11/2) software.  
 

Findings:  The total number of women in 

the studies was 27,250 with the mean age of 

51.8 ± 4.79 years. The average age of 

menopause was 48.26 years (95% CI 46.85 

to 49.67). Ten articles with the total sample 

size of 13,260 showed that the median of 

pregnancy age was 49.7 ± 1.52 years. 

 

Discussion & Conclusions: According to 

the results of the recent studies and the low 

mean age of menopause in Iran compared 

to the developed countries, to reduce the 

complications of this important period of 

life, extended health programs are 

recommended to be planned and 

implemented to improve the quality of life 

in women experiencing menopause.  
 

Keywords: Age, Menopause, Meta-

analysis, Iran  
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