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  خالصه

 

ًبٌّدبری داًؼ آهَساى ثب ػذم سؼبدل ػضالًی، ػذم اًؼغبف دذیزی ٍ ثب عشَى فقزار ثب عبخشبر هشفبٍر، هغشؼذ   

ّبی ًبحیِ کوز اس خولِ لَردٍسیظ ّغشٌذ. ّذف اس ایي دضٍّؼ، هقبیغِ ی اثز دٍ رٍػ سوزیٌبر افالحی رایح ٍ ثبسی 

ًفز اس دخشزاى هذارط اثشذایی ؽْزعشبى  24عبلِ اعز. سؼذاد  13سب  10ّبی افالحی ثز ساٍیِ لَردٍس کوزی دخشزاى

ثبسی  دٍ رٍػ سوزیٌبر افالحی رایح ٍ ًفزُ ثزای اًدبم 12ى ّب ثِ دٍ گزٍُ ثزٍخزد ثِ ػٌَاى ًوًَِ آهبری اًشخبة ؽذًذ. آ

کیلَگزم، ؽبخـ سَدُ  36 ± 3/6عبًشی هشز، ٍسى 144 ±5/2عبل ، قذ 11± 25/1ّبی افالحی سقغین ؽذًذ. )عي 

قیقی ًویِ ( در دضٍّؼ حبضز اس رٍػ سحدرخِ 68±86کیلَگزم ثز هدذٍر قذ ثِ هشز، ساٍیِ لَردٍس کوزی  17±5/42ثذى

. اثشار هَرد اعشفبدُ ؽبهل: ففحِ ؽغزًدی ٍ چبرر ًیَیَرک ثزای ؽٌبعبیی اٍلیِ افزاد دارای ؽذُ اعزسدزثی اعشفبدُ 

ًبٌّدبری لَردٍس، خظ کؼ هٌؼغف ثزای سؼییي هیشاى قَط لَردٍس کوزی اعز. سوزیٌبر افالحی رایح ٍ ثبسی ّبی 

ثب آسهَى سی ٍاثغشِ ٍ  16ًغخِ  SPSSیل دادُ ّب ثب اعشفبدُ اس ًزم افشار ّفشِ اًدبم ؽذ. سدشیِ ٍ سحل 8افالحی ثِ هذر 

آسهَى ٍیلکبکغَى اًدبم ؽذ. ًشبیح ًؾبى داد کِ: ثیي سبثیز دٍ رٍػ سوزیٌبر افالحی رایح ٍ ثبسی ّبی افالحی ثز ساٍیِ 

َد دارد. ثِ عَر کلی آى چِ (،  سفبٍر هؼٌی داری ٍخP;017/0(، هیشاى اعشقبهز ػضالر دؾز )P; 001/0لَردٍس کوزی )

اس ًشبیح ثذعز آهذ اثزثخؾی ثیؾشز رٍػ ثبسی ّبی افالحی ثز کبّؼ ساٍیِ لَردٍس کوزی، افشایؼ اعشقبهز ػضالر دؾز 

ثَد. ثِ ًظز هی رعذ ثبسی ّبی افالحی رٍؽی هغوئي ٍ هفیذ ثزای ثْجَد ًبٌّدبری ّبی عشَى فقزار اعز. ّوچٌیي، آى 

 ؾکالر ٍ ًبراحشی در آیٌذُ افزاد ثکبٌّذ.ّب هی سَاًٌذ اس ثزٍس ه

 

 ٍاصگبى کلیذی: ثبسی ّبی افالحی؛ ساٍیِ لَردٍس کوزی؛ اعشقبهز ػضالر دؾز
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 مقدمه 

عشَى فقزار ثِ ػٌَاى ثخؼ ًگْذارًذُ اعکلز ثبالسٌِ ًقؼ هْن ٍ اعبعی در اًدبم ٍظبیف ثذى ثِ ػْذُ دارد. اگز 

یؼ اس حذ یب ثی سحزکی قزار گیزد، ػالٍُ ثز ایي کِ اػضبی داخلی ثذى در چٌیي ثخؼ هْوی اس ثذى در هؼزك فؾبر ث

هؼزك خغز قزار هی گیزًذ، عبخشبر اعکلشی ٍ ػضالًی ثبالسٌِ ًیش دچبر ػذم سؼبدل ؽذُ ٍ ثز رًٍذ فؼبلیز ّبی حزکشی 

 >. 1391اًغبى سأثیز هٌفی ثز خبی هی گذارد.=هشیذی ٍ ّوکبراى،

درفذ دغزاى ٍ  49/ 99داًؼ آهَساى اعشبى لزعشبى اًدبم ؽذ، ًشبیح ًؾبى داد  در گشارػ سحقیقی  کِ در ثیي

درفذ هدوَع آى ّب دارای ًبٌّدبری قبهشی ّغشٌذ. هیشاى ؽیَع اعکلَلیَس در دغزاى  33/60درفذ دخشزاى ٍ  71/67

ف دبی فبف ٍ اًگؾز ؽغز ؽبیغ سز اعز، در فَرسی کِ افشبدگی ؽبًِ، کیفَس، لَردٍس، ساًَی ضزثذری، ساًَی دزاًششی، ک

 >.1389کح در ثیي دخشزاى ؽبیغ سز اعز=فشحی، رضبیی،

ثخؾی اس دالیل ایي هؾکالر ؽٌبخشِ ؽذُ ًیغز ٍػوذُ ًبٌّدبری ّبی قبهشی داًؼ آهَساى در ًشیدِ ػَاهلی ًظیز  

ٍرسػ ًکزدى، ػذم ّب، ػبدر ّبی ًبهٌبعت، ضؼف ػضالر،کن سحزکی، چبقی، سًذگی هبؽیٌی،  هٌبعت ًجَدى هیش ٍ ًیوکز

اًدبم ثبسی، سغییزّبی فیشیَلَصیکی ٍ اخشٌبة اس اًدبم ثبسی ّبی دزسحزک در ٌّگبم اٍقبر فزاغز هی ثبؽذ کِ در ایدبد 

؛ عَالک ٍ 1391هؾکالر عشَى فقزار آًبى سبثیزگذار اعز ٍ ثب ًؾبًِ ّبی درد ٍ ًبسَاًی ثزٍس هی کٌذ.=هقذم ٍ ّوکبراى،

 ،3ّوکبراى ؛ ٍارى 2،2005ٍ؛ عیٌبکی، ثزی، ّبگظ1391؛ کؾبٍرسهقذم ٍ ّوکبراى،1383اى،؛ کوبلی ٍّوکبر1،2001الگي

2011. < 

ّبی قلجی ػزٍقی ٍ در  کٌذ ثلکِ ثِ ثیوبری سٌْب رؽذ ػضالًی اعشخَاًی را دچبر هؾکل هی هؾکالر عشَى فقزار ًِ 

ٍ هؼوَال سهبًی فزد هشَخِ ایي هؾکل  ؽَد دراسهذر ثِ درد ًبحیِ لگي، دردّبی ػضالًی ٍ کوزدردّبی ؽذیذ هٌدز هی

ؽَد کِ دچبر دردّبی ػضالًی ؽذُ اعز، در حبلی کِ ایي درد ًؾبًِ ؽزٍع هؾکل ًیغز، ثلکِ اس دیؾزفز ثیوبری خجز  هی

ّبی ثبال ٍ ػَارك خبًجی   > .گبّی، ایي سغییز ؽکل ّب در عشَى فقزار ًیبسهٌذ خزاحی ثب ّشی4،2004ٌِدّذ. =ثزادٍم هی

سٌبعجی ػضالًی در عٌیي رؽذ کِ  ّب ٍ ثی ز.  ّن چٌیي، گَدی ثیؼ اس حذ کوز، قَس دیذا کزدى، افشبدگی ؽبًِثغیبر اع

 ّبی ػبعفی ًبؽی اس آى ًیش ّوزاُ ثبؽذ. دٌّذ هوکي اعز ثب آعیت دخشزاى ٍ دغزاى ثِ ٍضؼیز ظبّزی خَد اّویز هی

ي رٍػ ّبیی خْز دیؾگیزی ٍ درهبى کِ سبثیز هثجشی ثز >. در ارسجبط ثب ایي هَضَع، اّویز یبفش1389=عبهغ ، ؽیزدَر،

قبهز اًغبى داؽشِ ثبؽذ، ضزٍری ثِ ًظز هی رعذ کِ دظ اس سؾخیـ ًبٌّدبری ّب اس رٍػ ّبی افالحی هَثز ٍ هشٌبعت ثب 

  .عي افزاد ثزای رفغ آى ّب اعشفبدُ ًوبیٌذ

، سیبد دیذُ هی ؽَد، لَردٍسیظ اعز. لَردٍسیظ اس  خولِ  ًبٌّدبری ّبیی  کِ در ثیي داًؼ آهَساى دٍرُ ی اثشذایی

  اس حذ عجیؼی   ثیؼ  یکی اس سغییز ؽکل ّبی عشَى فقزار اعز کِ در ففحِ ی عبخیشبل ایدبد هی ؽَد ٍ ثِ افشایؼ

>. ایي ػبرضِ در عٌیي هخشلف هی سَاًذ ایدبد ؽَد ٍ در 1392گَیٌذ=لغبفز کبر ٍ ّوکبراى، هی  کوز، لَردٍس کوزی  گَدی

 > .2005، ٍ ّوکبراى زاى ثیؾشز اس دغزاى ؽبیغ اعز. =دي ّبدخش

یکی اس ًبٌّدبری ّبی کِ در ثیي دخشزاى در دٍرُ دٍم سغییز ؽکل ثذى رٍی هی دّذ ًبٌّدبری ّبیذزلَردٍسیظ 

کوزی اعز. اس آى خب کِ در کَدکبى ٍ ًَخَاًبى کِ در عٌیي رؽذ ّغشٌذ، ٌَّس ففحِ رؽذ)ادیفیش( اعشخَاى ّبیؾبى 

شِ ًؾذُ ٍ قبثل اًؼغبف اعز، حزکبر ٍرسؽی افالحی ثیؾشزیي سبثیز را در افالح ٍضؼیز قبهشی دارد،  ٍ هی سَاى اس ثغ
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رٍػ ّبی افالحی ثزای رفغ ایي ًبٌّدبری ثْزُ ثزد، کِ یکی اس رٍػ ّبی افالحی، ثبسی اعز. ًحَُ کبرثزد ثبسی ٍ ّذف 

سبثیزگذار اعز. در ًظزیِ ی رؽذ ٍ سکبهل دیبصُ ثبسی اسخولِ افَل دبیِ )خغوی، رٍاًی(  اس ارائِ آى در اثؼبد ٍخَد اًغبى

ثزخغشِ ًظزیِ ی اٍ اس هزاحل رؽذ ؽٌبخشی اعز. فؼبلیز ّبی خغوی ٍ ثبسی، فزفز ّبیی ثزای رؽذ اخشوبػی ٍ هْبرسی 

>. 2013، 1ٍد، آسفلیذایدبد هی کٌذ ثب آهَسػ سکٌیک ّب ٍ اعشزاسضی ّبی ثبسی، عغح یبدگیزی کَدک افشایؼ هی یبثذ. =ٍ

ثبسی ّبی کَدکبى ثِ اًذاسُ کبفی هشٌَع ّغشٌذ ثِ عَری کِ اس ًظز سؼبدل ػضالًی یب اخشالالر ٍضؼیشی در راعشبی 

 >.قبعوی= ثِ ٍخَد ًوی آٍردثذًؾبى ّیچ هؾکلی 

ِ لَردٍس در سحقیق حبضز هحقق سبثیز ّؾز ّفشِ سوزیٌبر افالحی رایح در هقبیغِ ثب ثبسی ّبی افالحی ثزساٍی 

هحقق هؼشقذ  کوزی ٍ سبثیز آى ثز فبکشَرّبی آهبدگی خغوبًی دخشزاى دٍرُ اثشذایی ؽْزعشبى ثزٍخزد را ثزرعی هی کٌذ.

ٍیضگی ّبی آسهَدًی ّب ثب سَخِ ثِ عي آى ّب هی سَاًذ  لَردٍس کوزی ثب در ًظز گزفشياعز کِ عزاحی ثبسی ّبی افالحی 

ثیؾشز خْز رفغ ًبٌّدبری ٍ هبًذگبری ثیؾشز ایي ؽیَُ ثز عالهز خغوبًی ٍ رٍاًی  سبثیز سیبدی ثز رغجز، رقبثز ٍ سوبیل

 افزاد ثگذارد. 

ّذف اس ًگبرػ ایي هقبلِ هقبیغِ اثز دٍ رٍػ سوزیٌبر افالحی رایح ٍ ثبسی ّبی افالحی ثز ساٍیِ لَردٍس کوزی ٍ 

 عبل هی ثبؽذ. 13سب  10آهبدگی خغوبًی داًؼ آهَساى دخشز 

ّفشِ رٍػ سوزیٌبر افالحی رایح ٍ ثبسی ّبی  8ر دی اثجبر یب رد ایي فزضیِ اعز کِ ثیي سبثیز ایي ًَؽشبر د

ّفشِ رٍػ سوزیٌبر  8ثیي سبثیز  .عبل سفبٍر ٍخَد دارد 13سب  10افالحی ثز ساٍیِ لَردٍس کوزی   داًؼ آهَساى دخشز 

 عبل سفبٍر ٍخَد دارد. 13سب  10َساى دخشز افالحی رایح ٍ ثبسی ّبی افالحی ثز هیشاى اعشقبهز ػضالر دؾز داًؼ آه

 

 ناهنجاری لوردوزیس 
، اس عزیق ثغیبری اس عبسگبری ؽکل اهزٍسی ٍ راُ رفشي رٍی دٍدب سغییز ؽکل اًغبى اس حبلز چْبر دعز ٍ دب ثِ

َى فقزار ّبی دعشگبُ اعکلشی ػضالًی در عی هیلیَى ّب عبل ثِ ٍقَع دیَعشِ اعز. دعشگبُ اعکلشی حیَاى، ثب داؽشي عش

خویذُ خْز حفبظز اًذام ّبی داخلی ٍ دبّبیی کِ ثِ ػٌَاى عشَى، ثزای حوبیز اس آى ػول هی ًوبیٌذ، ثِ دل ؽجبّز 

دارد. ٌّگبهی کِ دغشبًذاراى اٍلیِ ثِ سذریح ثِ عوز ٍضؼیز ثذًی راعز سغییز ٍضؼیز دادًذ، هشیز ّبی چٌیي عیغشوی 

اى ثِ ؽکل اهزٍسی، ثذى ٍی ثِ خبی چْبر دعز ٍ دب، فزفب سَعظ دبّبی ػقجی را ًیش اس دعز دادًذ. در رًٍذ سکبهلی حیَ

حوبیز هی گزدد کِ سغییزار عبخشبری هشؼذدی ثبػث ایي اهز هی گزدد. کِ اس خولِ سغییزار ، عشَى هْزُ ّبعز کِ اس 

هْزُ(،  12هْزُ ّبی دؾشی )هْزُ(،  7هْزُ سؾکیل ؽذُ اعز ٍ ثٌب ثز هَقؼیز قزار گزفشي، ثِ هْزُ ّبی گزدًی ) 34سب  33

هی ؽًَذ. =درک ر،  هْزُ( ًبهگذاری 5سب 4) چِلهْزُ(، ٍ هْزُ ّبی دًجب 5هْزُ(، هْزُ ّبی خبخی ) 5هْزُ ّبی گزدًی)

>. اگز عشَى فقزار را اس ًیوزخ ًگبُ کٌیذ، یکغزی فزٍ رفشگی ّب ٍ ثزخغشگی ّبئی درقغوز ّبی 1391ٍگل ٍ، هیچل آ ،

فقزار گزدى اس یک اًحٌب )سقؼز( ثِ عوز داخل ثزخَردارًذ، عشَى فقزار  در حبلز عجیؼی عشَى هخشلف آى خَاّیذ دیذ.

دؾشی اًحٌب ثِ عوز خبرج )سحذة( ٍ ًبحیِ ی کوز اًحٌبی رٍ ثِ خلَ )سقؼز( دارًذ. ٍخَد ایي اًحٌبّب ًقؼ ثغیبر هْوی 

ب ٍ فزٍرفشگی ّب ثِ ٍخَد هی آیذ، ٍ سَاًبیی ایغشبدى ثزای اًغبى ّب دارد ٍ ثغیبری اس سَاًبئی ّبی در اثز ّویي ثزخغشگی ّ

>.ثب ایي ٍخَد ٍضؼیز ثذًی ایغشبدُ ثِ ػلز قزار گیزی 2008=کبدبًدی، سب حذ سیبدی هزثَط ثِ ّویي اًحٌبّب هی ثبؽذ.

َؿ هزکش ثقل در ثبال ٍ ثز رٍی یک هحذٍدُ کَچک یک ٍضؼیز غیزدبیذاری را ثزای اًغبى ثِ ٍخَد هی آیذ. در ایي خق
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ثزخی اػشقبد دارًذ کِ ریؾِ اکثز سَاًبیی ّب ٍ ًبسَاًی ّبی اًغبى ثِ خبعز ٍضؼیز ایغشبدُ ٍی اعز. =لغبفز کبر ٍ 

 .>20-21ؿ ،1392ّوکبراى، 

 تحقیقات خارجی و داخلی مرتبط با ناهنجاری لوردوزیس  
بًی ّبی دارای کف دبی فبف سَاًجخؾی ٍرسؽی دیؼ دثغش "(  در سحقیق سحز ػٌَاى 2013کبعشزٍهیٌب، ایَاًٍَا )

در کوذلکظ درهبًی اس ثبسی ّبی افالحی ثِ ػٌَاى یکی اس افلی سزیي قغوز ثزًبهِ خْز افالح  "هزاکش آهبدگی خغوبًی

 ًبٌّدبری کف دبی فبف اعشفبدُ کزدُ اًذ کِ اثزار آى در رفغ ًبٌّدبری ّب هثجز اػالم ؽذ. 

 "آهَساى ثب اعکَلیَس درخِ یک ٍ دٌٍّزدرهبًی در کوذلکظ سَاًجخؾی در داًؼ سبثیز  "( در سحقیق 2013ایَاًٍَا، سیکًَیب )

اس ثبسی ّبی هَسیکبل ثزای رفغ اعکَلیَس ًَع یک ٍ دٍ اعشفبدُ ًوَدًذ کِ ثبسی ّب اس ًَع ثبسی ّبی افالحی ثَدًذ. در ایي 

یقی ّبی کالعیک چبیکَفغکی اعشفبدُ ثبسی ّب اس فبکشَرّبی اًؼغبف، اعشقبهز، قذرر اعشفبدُ ؽذُ ثَد ٍ ّوزاُ ثب هَع

ؽذ کِ ثب ایي آٌّگ ّب ، داًؼ آهَساى ثِ فؼبلیز هی دزداخشٌذ ٍ اثزار قبثل هالحظِ ای در سغییز درخِ ایي ًبٌّدبری 

 ثذعز آهذ. 

ثزرعی سبثیز ّؾز ّفشِ ثبسی  ّبی افالحی ثزهیشاى قَط کیفَس ٍضؼیشی ٍ "(  در سحقیقی ثب ػٌَاى 1391ادّوی )

در ًشبیح ًؾبى داد کِ ثیي هیشاى ًبٌّدبری کبیفَس افشایؼ یبفشِ قجل ٍ  "ز ػضالر دؾشی دخشزاى  دٍرُ راٌّوبییاعشقبه

(. ّوچٌیي در اًذاسُ ّبی اعشقبهز p;  001/0ثؼذ اس ثبسی ّبی افالحی در گزٍُ سدزثی سفبٍر هؼٌی داری ٍخَد داؽز)

(، ثیي هیشاى قَط کبیفَس گزٍُ سدزثی ثؼذ p; 001/0ی افالحی )ػضالر دؾشی گزٍُ سدزثی قجل ٍ ثؼذ اس اخزای   ثبسی ّب

(، ٍ ثیي اعشقبهز ػضالر دؾشی گزٍُ سدزثی ثؼذ اس اخزای ثبسی p;  001/0اس اخزای ثبسی ّبی افالحی ثب گزٍُ کٌشزل  )

بکی اس سبثیزگذاری ّبی افالحی ثب گزٍُ کٌشزل  سفبٍر هؼٌی داری هؾبّذُ ؽذُ اعز. در ًْبیز ، ًشبیح ثزآهذُ اس سحقیق ح

 هثجز ثبسی ّبی افالحی ثز کبیفَس افشایؼ یبفشِ ٍ اعشقبهز ػضالر دؾشی اعز.

ثزرعی هیشاى سأثیز حزکبر افالحی ثز رٍی کوزدرد داًؾدَیبى  "( در سحقیقی ثب ػٌَاى 1391هشیذی ٍ ّوکبراى)

ٍ کوزدرد ًبؽی اس آى در گزٍُ هَرد، قجل  ثیي لَردٍس کوزی"عبلِ هجشال ثِ لَردٍس کوزی در داًؾگبُ اففْبى 22-19دخشز 

ثذعز آٍردًذ. ثیي هیبًگیي سغییزار  P ≥05/0داری در  عغح  ّفشِ دٍرُ اًدبم حزکبر افالحی، سفبٍر هؼٌی 8ٍ ثؼذ اس 

داری در  ّفشِ دٍرُ حزکبر افالحی، سفبٍر هؼٌی 8کلیِ هشغیزّبی خغوبًی گزٍُ هَرد در هقبیغِ ثب گزٍُ ؽبّذ دظ اس 

ّبی هٌظن ٍ فحیح اس آًدب کِ عجت افشایؼ سَاى ػضالًی ٍ کبّؼ   هؾبّذُ ؽذ. ٍ دریبفشٌذ کِ، ٍرسػ P ≥ 05/0عغح 

سَاًذ ثزای ثیوبراى هجشال ثِ کوزدرد، ًقؼ درهبًی ثغیبر هْوی  ؽَد، احشوبل ػَد درد را کبّؼ دادُ ٍ هی ؽذر لَردٍس هی

 داؽشِ ثبؽذ.

 

 

 روش تحقیق 

هبّیز هَضَع ٍ ّذف ّبی دضٍّؼ اس ًَع آیٌذُ ًگز هی ثبؽذ کِ ثِ فَرر هیذاًی اًدبم گزفشِ  درسحقیق حبضز، ثب سَخِ ثِ 

 اعز. ثب سَخِ ثِ ایي کِ فبقذ گزٍُ ؽبّذ ثَد، اس ًَع سحقیقبر ًیوِ سدزثی ٍ ثِ لحبػ اعشفبدُ اس ًشبیح، اس سحقیقبر کبرثزدی هی ثبؽذ.

عبل کِ  13سب 10ثب گزٍُ عٌی  1392هَساى اثشذایی ؽْزعشبى ثزٍخزد در عبل ًفز  اس داًؼ آ 5735خبهؼِ آهبری ایي سحقیق، ؽبهل 
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 24در دبیِ چْبرم، دٌدن ٍ ؽؾن در حبل سحقیل ّغشٌذ، هی ثبؽذ. اهب ثِ خبعز هحذٍدیز ّبی سحقیق)عي، خٌظ، ًَع ًبٌّدبری(، 

 حی در ًظز گزفشِ ؽذُ اعز.ًوًَِ ثزای اخزای ثزًبهِ افالحی ثب دٍ رٍػ سوزیٌبر افالحی رایح ٍ ثبسی ّبی افال

ًفز، کِ دارای ػبرضِ  24در ایي سحقیق خْز اًشخبة ًوًَِ آهبری اس داًؼ آهَساى در دعشزط ثِ ؽکل سقبدفی

درخِ ثَدًذ، اًشخبة ؽذًذ. آسهَدًی ّب ثِ غیز اس ػبرضِ لَردٍسیظ  45/52لَدٍسیظ)ّبیذزلَردٍسیظ( ثب ساٍیِ ثیؼ اس 

ارٍی خبفی ًیش هقزف ًوی کزدًذ. ّوچٌیي، قجل اس ؽزٍع دٍرُ ی افالحی، اس کوزی ّیچ هؾکل خغوی ًذاؽشِ ، د

ٍالذیي ّوِ آسهَدًی ّب رضبیز ًبهِ ای خْز ؽزکز در ثزًبهِ ّبی افالحی ثب دٍ رٍػ سوزیٌبر افالحی رایح ٍ ثبسی 

  ّبی افالحی  اخذ ؽذ.

 ابسار و وسایل اندازه گیری
 رٍػ ّبی اًَاع اس اعشفبدُ ثب دؾز، کوز اًحٌبی سٍایبی گیزیٍاًذاسُ  فقزار عشَى ًبٌّدبری ّبی سؾخیـ

ًبٌّدبری  خْز اعشخزاج اعشفبدُ هَرد سْبخوی غیز کبرثزد دز رٍػ ّبی خولِ اس دذیزاعز. اهکبى غیزسْبخوی ٍ سْبخوی

 ثبؽذ. در سحقیق حبضز اسرٍػ ّبی سقَیزهی دزداسػ هٌؼغف، اعذبیٌبل هَط ٍ خظ کؼ رٍػ ّبی ؽبهل ثذًی، ّبی

 خظ رٍایی هٌؼغف، خْز سؾخیـ لَردسٍیظ داًؼ آهَساى اعشفبدُ ؽذُ اعز کِ سبکٌَى غیزسْبخوی هؼشجزخظ کؼ

 >.1389=یَعفی ٍ ّوکبراى، در سحقیقبر گًَبگًَی قبثل قجَل گشارػ ؽذُ اعز هٌؼغف کؼ

سب ثب فزهبى اٍ آسهَى کٌٌذُ در حبلی کِ رٍ ثِ ففحِ قزار هی گیزد اس آسهَى ؽًَذُ هی خَاّذ  صفحٍ ضطروجی: .0

در ّز عِ حبلز)قذاهی، خلفی ٍ خبًجی(، ثب خظ ثقل دعشگبُ سٌظین کٌذ. در ایي ٌّگبم هؾبّذار  ثذى خَد را

هَرد ثزرعی قزار هی گیزد. ففحِ ؽغزًدی کِ اس خظ ؽبقَل ثِ ػٌَاى هزخغ  فَرر گزفشِ، اسًوبّبی گًَبگَى

اعز ٍ ثب کوشزیي آهبدگی )هْبرر( ٍ سدْیشار قبثل ثْزُ هی گیزد، ثزای غزثبل گزی ٍضؼیز ثذى ثغیبر هفیذ 

 >.2000اعشفبدُ اعز. =ًَریظ، 

 13چبرر ًیَیَرک، در گزٍُ آهَسػ ٍ دزٍرػ ایبلشی ًیَیَرک عبخشِ ؽذُ اعز؛ ایي آسهَى  چارت ویًیًرك: .2

ٍ ٍضؼیز  حبلز آى ثِ ارسیبثی عشَى فقزار هزثَط اعز 11حبلز هشفبٍر ثذى را هَرد ارسیبثی قزار هی دّذ کِ 

                                                                                                ثذًی فزد هؼوَال  در دؾز ففحِ ؽغزًدی ایي آسهَى ثجز هی ؽَد سب دقز هؾبّذار فَرر گزفشِ افشایؼ یبثذ. 

خظ کؼ هٌؼغف یکی اس اثشارّبی ثغیبر دقیق ٍ هؼشجز ثخقَؿ ثزای خط کص مىعطف یا پیستًلٍ ماری:  .1

جز ثِ اؽؼِ ی ایکظ ٍ رادیَلَصی اًذاسُ گیزی اًحٌبّبی عشَى فقزار در ثزًبهِ ّبی آسهَى غزثبلگزی ًغ

هحغَة هی ؽَد. اگزچِ رادیَگزافی ًوبیی خبًجی ثِ ػٌَاى یک رٍػ اعشبًذارد ثزای اًذاسُ گیزی قَط کوزی 

در ًظز گزفشِ هی ؽَد، اهب ثِ دالیل هخشلف، ثِ خقَؿ در دضٍّؼ، ایي رٍػ گزاى ٍ خغزًبک اعز.=کبرگزفزد 

 >.1388ٍ ّوکبراى،

ٍ ثب ضزیت ّوجغشگی ثزای اًذاسُ گیزی لَردٍس سَعظ خظ  ٪95شفبدُ اس خظ کؼ هٌؼغف ثب اػشجبرثِ ّویي هٌظَر ثب اع

اعز، هی سَاى اس خظ کؼ هٌؼغف ثِ ػٌَاى یک اثشار ثغیبر قبثل اػشوبد،  ٪92کِ  Xکؼ اًؼغبف دذیز ٍ اؽؼِ 

 > 1388یذی ٍ ّوکبراى،غیزخغزًبک اهي، هؼشجز، آعبى، ارساى، ثزای اًذاسُ گیزی قَط کوزی اعشفبدُ کزد. =ف

 

 روش های تجسیه و تحلیل آماری

دظ اس خوغ آٍری دادُ ّب، ثبیذ دادُ ّبی هَخَد را سحلیل ًوَد سب یبفشِ ّبی آهبری هَرد ًیبس حبفل گزدًذ، ثزای 

ین در یک سقغخزٍخی ّبی هَرد ًیبس ثذعز آهذُ اًذ.  16ًغخِ  SPSSایي کبر در ایي هزحلِ ثب اعشفبدُ اس ًزم افشار 
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ثٌذی هی سَاى رٍػ ّبی آهبری را ثِ دٍ ثخؼ آهبر سَفیفی ٍ آهبر اعشٌجبعی سقغین ثٌذی ًوَد. اس ّز دٍ ثخؼ ایي رٍػ 

ّب در خالفِ عبسی ٍ اعشٌجبط دادُ ّب اعشفبدُ ؽذُ اعز. در ثخؼ آهبر سَفیفی ثب اعشفبدُ اس خذاٍل فزاٍاًی ٍ ًوَدار دٍ 

ثزای هقبیغِ ًوزار دیؼ آسهَى ٍ دظ آسهَى دٍ  ز. در ثخؼ آهبر اعشٌجبعی،گزٍُ ثِ سَفیف دادُ ّب دزداخشِ ؽذُ اع

رٍػ در ساٍیِ لَردٍس کوزی ٍ ًوزار فبکشَرّبی آهبدگی خغوبًی، چَى افزاد دٍ گزٍُ هشؼلق ثِ یک خبهؼِ ٍ ٍاثغشِ هی 

دزداخشِ ؽذُ اعز ٍ در    ثِ سبییذ ٍ یب رد فزضیِ ّب q >05/0ثب اعشفبدُ عغح هؼٌی داری  ثبؽٌذ، اس رٍػ سی ٍاثغشِ 

فزضیِ ّبی هزثَط ثِ اعشقبهز ػضالر دؾز، عالهز رٍاى ٍ هیشاى رغجز ثِ اًدبم رٍػ ّبی افالحی اس آسهَى 

ایي آسهَى ثزای هشغیزّب،  (Sigٍیلکبکغَى ثزای سبییذ ٍ یب رد فزضیِ ّب دزداخشِ ؽذُ اعز کِ ثب اعشفبدُ اس هقذار احشوبل )

( ایي Sigدرفذ ثیؾشز اعز، دظ فزك هؼٌی دار ًیغز ٍ فزضیِ رد هی ؽَد. اگز هقذار احشوبل ) 5اگز اس عغح خغبی 

درفذ ًشیدِ ی فزضیِ  95درفذ کوشز اعز، دظ فزك هؼٌی دار اعز کِ در ًشیدِ، ثب اعویٌبى  5آسهَى اس عغح خغبی 

در ّز هشغیز دٍ ًوزُ قجل ٍ ثؼذ ثزای ّز ؽخـ ثجز ؽذُ ثَد، کِ ثزای سجذیل ًوزار ثِ یک سبییذ هی ؽَد . ػالٍُ ثز ایي، 

 خبهؼِ ٍ ّوچٌیي دی ثزدى ثِ هیشاى سبثیز ّز رٍػ، اس سفبضل ًوزار اعشفبدُ هی ؽَد. 

  

 

 نتایج

وزی داًؼ آهَساى دخشز ّفشِ رٍػ سوزیٌبر افالحی رایح ٍ ثبسی ّبی افالحی ثز ساٍیِ لَردٍس ک 8فزضیِ اٍل : ثیي سبثیز 

 عبل سفبٍر ٍخَد دارد. 13سب  10

 ثزرعی هیشاى ساٍیِ لَردٍس کوزی گزٍُ ثبسی ّبی افالحی اس قجل ثِ ثؼذ اخزای ثزًبهِ  -الف

 

 گريٌ بازی َای اصالحی از قبل بٍ بعد اجرای بروامٍ  میسان زايیٍ لًرديز کمری .0

ؽبخـ               

 گزٍُ            
يهیبًگی سؼذاد  

اًحزاف 

 هؼیبر

خغبی 

 هؼیبر

سفبٍر 

 هیبًگیي

t 
هحبعجِ 

 ؽذُ

درخِ 

 آسادی

عغح 

یدار هؼٌی  

 0.461 1.765 69.08 12 دیؼ آسهَى
25.64 3.059- 15 0.001 

 0.417 1.669 43.44 12 دظ آسهَى

 

شز اعز ٍ ّن ثشرگ، 15 ٍ درخِ آسادی 0/01 ( کِ اس عغح خغبدذیزی-3.059هحبعجِ ؽذُ ) t ثب سَخِ ثِ قذر هغلق

درفذ، فزك هؼٌی دار اعز. یؼٌی ثیي اثزثخؾی در قجل ٍ ثؼذ اس اخزای ثبسی  99 ثب احشوبل ،p =0/001<0/01 چٌیي

 ّبی افالحی، سفبٍر هؼٌی داری ٍخَد دارد.

 ثزرعی هیشاى ساٍیِ لَردٍس کوزی گزٍُ سوزیٌبر افالحی رایح اس قجل ثِ ثؼذ اخزای ثزًبهِ -ة
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 رديز کمری گريٌ تمریىات اصالحی رایج از قبل بٍ بعد اجرای بروامٍمیسان زايیٍ لً .2

ؽبخـ               

 گزٍُ            
 هیبًگیي سؼذاد

اًحزاف 

 هؼیبر

خغبی 

 هؼیبر

سفبٍر 

 هیبًگیي

هحبعجِ  

t ؽذُ   

درخِ 

 آسادی

عغح 

یدار هؼٌی  

 0.451 1.655 68.64 12 دیؼ آسهَى
22.38 3.06- 15 0.001 

 0.421 1.569 46.26 12 دظ آسهَى

 

ثشرگشز اعز ٍ ّن ، 15 ٍ درخِ آسادی 0/01 ( کِ اس عغح خغبدذیزی-3.06هحبعجِ ؽذُ ) t ثب سَخِ ثِ قذر هغلق

درفذ، فزك هؼٌی دار اعز. یؼٌی ثیي اثزثخؾی در قجل ٍ ثؼذ اس اخزای  99 ثب احشوبل ،p =0/001<0/01 چٌیي

 د دارد.رایح، سفبٍر هؼٌی داری ٍخَ سوزیٌبر افالحی

 
مقایسٍ میسان تغییر لًرديز کمری ديگريٌ تمریىات اصالحی رایج ي بازی َای اصالحی در قبل ي بعد از اجرای 

 بروامٍ

 ج: فزضیبر ایي آسهَى ثِ فَرر سیز اعز:

 ر هؼٌی داری ٍخَد ًذارد.ثیي اثزثخؾی در قجل ٍ ثؼذ اس اخزای دٍ رٍػ ثز ساٍیِ لَردٍس کوزی ، سفبٍفزك ففز: 

 ثیي اثزثخؾی در قجل ٍ ثؼذ اس اخزای دٍ رٍػ ثز ساٍیِ لَردٍس کوزی سفبٍر هؼٌی داری ٍخَد دارد.فزك هقبثل: 

 

 مقایسٍ میاوگیه تغییر زايیٍ لًرديز کمری دي گريٌ تمریىات اصالحی رایج ي بازی َای اصالحی .1

ؽبخـ               

 گزٍُ            
یيهیبًگ سؼذاد  

اًحزاف 

 هؼیبر

خغبی 

 هؼیبر

سفبٍر 

 هیبًگیي

هحبعجِ  

t ؽذُ   

درخِ 

 آسادی

عغح 

یدار هؼٌی  

 0.462 1.785 25.64 12 ثبسی ّبی افالحی 

سوزیٌبر افالحی  0.001 15 -4.02 3.25

 رایح
12 22.39 1.549 0.462 

 

ثشرگشز اعز ٍ ّن ، 15 خِ آسادیٍ در 0/01 عغح خغبدذیزی کِ اس( -4.02) هحبعجِ ؽذُ t ثب سَخِ ثِ قذر هغلق

ثیي اثزثخؾی در قجل ٍ ثؼذ اس اخزای دٍ  گزدد کِ درفذ فزك سحقیق سأییذ هی 99 ثب احشوبل ،p =0/001<0/01 چٌیي
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هحبعجِ ؽذُ، ًؾبًِ کوشز ثَدى ٍ ثْشز ثَدى ساٍیِ لَردٍس کوزی در گزٍُ ثبسی  tرٍػ، سفبٍر هؼٌی داری ٍخَد دارد.هقذار 

ثٌبثزایي فزك هقبثل هجٌی ثز اثزثخؾی ثیؾشز رٍػ ثبسی ّبی افالحی ثز کبّؼ ساٍیِ لَردٍس کوزی  ّبی افالحی اعز.

 عبل سبییذ هی ؽَد.  13سب  10داًؼ آهَساى دخشز 

 
 

مقایسٍ میاوگیه تغییر لًرديز کمری دي گريٌ تمریىات اصالحی رایج ي بازی َای اصالحی بعد از  .4

 روامٍاجرای ب

 

ّفشِ رٍػ سوزیٌبر افالحی رایح ٍ ثبسی ّبی افالحی ثز هیشاى اعشقبهز ػضالر دؾز داًؼ  8ثیي سبثیز  فزضیِ دٍم :

 عبل سفبٍر ٍخَد دارد.  13سب  10آهَساى دخشز 

 هیبًگیي دیؾزفز اعشقبهز ػضالر دؾز دٍ گزٍُ در خذٍل سیز ًؾبى دادُ ؽذُ:

 

 ي گريٌ تمریىات اصالحی رایج ي بازی َای اصالحی پطت د پیطرفت استقامت عضالت میاوگیه .5

 از قبل بٍ بعد ديرٌ 
 ًشیدِ (Sigهقذار احشوبل ) Z آهبرُ  هیبًگیي ثؼذ هیبًگیي قجل ًبم گزٍُ 

 هؼٌی دار اعز 0.002 -3.153 2.75 1.33 سوزیي ّبی افالحی رایح

 هؼٌی دار اعز. 0.001 -3.45 3.83 1.25 ثبسی ّبی افالحی 

 

درفذ در ّز دٍ گزٍُ کوشز اعز، دظ فزك هؼٌی دار اعز.  5( ایي آسهَى اس عغح خغبی Sigار احشوبل )چَى هقذ

سوزیٌبر افالحی رایح  ٍ ثبسی ّبی افالحی ، سفبٍر  درفذ ثیي اثزثخؾی در قجل ٍ ثؼذ اس اخزای 95یؼٌی ثب اعویٌبى 

 فزضیبر ایي آسهَى ثِ فَرر سیز اعز:اعز ٍ  هؼٌی داری ٍخَد دارد ٍ ثزای ّز دٍ گزٍُ در ثؼذ اس دٍرُ ثْشز ؽذُ

 ثیي سبثیز اخزای دٍ رٍػ در قجل ٍ ثؼذ هیشاى اعشقبهز ػضالر دؾز ، سفبٍر هؼٌی داری ٍخَد ًذارد.فزك ففز: 

 ثیي سبثیز هیشاى اعشقبهز ػضالر دؾز قجل ٍ ثؼذ اس اخزای دٍ رٍػ سفبٍر هؼٌی داری ٍخَد دارد.فزك هقبثل: 
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 پطت دي گريٌ تمریىات اصالحی رایج ي بازی َای اصالحی ستقامت عضالتمقایسٍ پیطرفت ا .6
 ًشیدِ (Sigهقذار احشوبل ) Z آهبرُ  گزٍُ سوزیي گزٍُ ثبسی

 هؼٌی دار اعز. 0.017 4.01 1.42 2.58

 

درفذ کوشز اعز، دظ فزك هؼٌی دار اعز. یؼٌی ثب  5( ایي آسهَى اس عغح خغبی Sigچَى هقذار احشوبل )

درفذ ثیي اثزثخؾی هیشاى اعشقبهز ػضالر دؾز قجل ٍ ثؼذ اس اخزای دٍ رٍػ، سفبٍر هؼٌی داری ٍخَد  95اعویٌبى 

فزك هقبثل کِ سفبٍر هؼٌی دار ثیي دٍ رٍػ ثز رٍی اعشقبهز ػضالر  دارد ٍ رٍػ ثبسی ّبی افالحی ثْشز ثَدُ اعز ٍ

 سبییذ هی ؽَد.  دؾز را ًؾبى هی دّذ،

 
مقایسٍ میاوگیه پیطرفت استقامت عضالت پطت دي گريٌ تمریىات اصالحی رایج ي بازی َای  .7

 اصالحی 

 
 

   بحث

ًبٌّدبری ّبی ثبال سٌِ ًظیز افشبدگی ؽبًِ، عزثِ خلَ، کیفَس دؾشی، لَردٍس کوزی، دؾز فبف ٍ اعکَلیَس، اغلت ثِ 

، ایي هغئلِ در دی هذرًیشُ ؽذى سًذگی، ثِ ؽکل دًجبل هؾکالر ػقجی ػضالًی در عي کَدکی ثزٍس دیذا هی کٌٌذ

هؾکالر ٍ ًبٌّدبری ّبی اعکلشی ػضالًی ثِ خقَؿ در ثیي ًَخَاًبى افشایؼ هی یبثذ ٍ ایي اهز ثغیبر ًگزاى کٌٌذُ 

> کِ ثبیغشی هشخققیي در حَسُ عالهز، سزثیز ثذًی ٍ آهَسػ ٍ دزٍرػ ایي قضیِ را 1391اعز،=هیزًقَری، ٍکیل سادُ،

ٌبعی ًوَدُ ٍ اس ثزٍس ثیؾشز ایي   ًبٌّدبری ّب خلَگیزی ًوبیذ ٍ ثب رٍػ ّبی افالحی ٍ آهَسػ فحیح خْز آعیت ؽ

ثزرعی ّب ٍ آهبر ًؾبى هی دّذ ثیؾشزیي ًَع ًبٌّدبری  افالح ٍ ّوچٌیي دیؾگیزی ٍ درهبى اقذام ًوبیٌذ. ثز ایي اعبط ،

 7سب  5عٌیي ثیي  خبهؼِ اسآى رًح هی ثزًذ . اس عزفی، هشخققبى، ّب، ًبٌّدبری ّبی ثبالسٌِ هی ثبؽذ کِ ثغیبری اس افزاد 

عبلگی را دٍهیي دٍرُ سغییز ؽکل ٍ ایدبد اًحزافبر ثذى ًبهیذُ  13سب  5/10عبلگی را اٍلیي دٍرُ سغییز ؽکل ثذى ٍ 

ؽکل ثذى رٍی هی یکی اس ًبٌّدبری ّبی کِ در ثیي دخشزاى در دٍرُ دٍم سغییز >. اس ایي رٍ، 1389=عبهغ، ؽیزدَر،اًذ.

دّذ ًبٌّدبری ّبیذزلَردٍسیظ کوزی اعز کِ ثیبًگز اّویز ٍ ضزٍرر ثزای رفغ ًبٌّدبری در ایي گزٍُ عٌی اعز. در 

 ّفشِ ای ثزًبهِ ریشی ؽذ ٍ ایي  دضٍّؼ  درفذد آى 8سحقیق حبضز ثِ هٌظَر اخزای ثزًبهِ ّبی افالحی در یک دٍرُ 

ػ سوزیٌبر افالحی رایح ٍ ثبسی ّبی افالحی ثز ساٍیِ لَردٍس کوزی ٍ سبثیز آى ثز ثَدُ اعز کِ ثِ سؼییي ٍ هقبیغِ دٍ رٍر
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اعشقبهز ػضالر دؾز، آهبدگی خغوبًی ٍ عالهز رٍاًی ٍ هیشاى رغجز ثِ اًدبم رٍػ افالحی ثذزداسد ٍ اس ایي رٍ 

 هغبلؼِ ثزگشیٌذ.  دضٍّؾگز عؼی ًوَدُ اعز کِ ثب ثْزُ گیزی اس افَل ػلوی، رٍػ ّب ٍ اثشار هٌبعجی را ثزای

  

 تحلیل فرضیه های تحقیق 

ّفشِ رٍػ افالحی رایح ٍ ثبسی ّبی افالحی ثز ساٍیِ لَردٍس کوزی داًؼ آهَساى دخشز  8فزضیِ اٍل : ثیي سبثیز 

 عبل سفبٍر هؼٌی داری ٍخَد دارد. 13سب  10

 قجل ٍ ثؼذ اس اخزای دٍ رٍػ درفذ ثیي اثزثخؾی در 99ثب اعویٌبى کِ  ًشبیح ثذعز آهذُ در خذٍل ًؾبى هی دّذ

ثز ساٍیِ لَردٍس کوزی ، سفبٍر هؼٌی داری ٍخَد دارد ٍ در هقبیغِ ًْبیی هیبًگیي  کبّؼ ساٍیِ لَردٍس کوزی گزٍُ ثبسی 

هی ثبؽذ کِ ًؾبًِ  22.39ٍ هیبًگیي  کبّؼ ساٍیِ لَردٍس کوزی در گزٍُ سوزیٌبر افالحی رایح  25.64ّبی افالحی  

 اٍیِ لَردٍس کوزی در گزٍُ ثبسی ّبی افالحی اعز.دیؾزفز ٍ کن ؽذى س

ّبی هٌظن ٍ فحیح   ( اس ًشبیح سحقیق خَد دریبفشٌذ کِ، ٍرسػ1391ثب هزٍر سحقیقبر گذؽشِ، هشیذی ٍ ّوکبراى)

( در ًشبیح سحقیق اػالم کزدًذ کِ 1391سادُ ٍ ّوکبراى ) ػجبط ؽَد. ؽذر لَردٍس هی عجت افشایؼ سَاى ػضالًی ٍ کبّؼ

داری در ساٍیِ لَردٍس کوزی در اثز سوزیٌبر افالحی ثِ ػٌَاى رٍؽی هفیذ ثزای کبّؼ هیشاى قَط کوزی  هؼٌیکبّؼ 

( هؼشقذًذ ثزًبهِ سوزیٌبر افالحی کِ ؽبهل سوزیٌبر قذرسی ٍ 1391دعز یبفشِ اًذ. رضَاى خَاُ گلغفیذی ٍّوکبراى )

( 2010ایٌغیغَ ٍ ّوکبراى) اى لَردٍس کوزی ؽذُ اعز.کؾؾی اعز ثز افزاد سبثیز هؼٌی داری داؽشِ ٍ ثبػث کبّؼ هیش

کِ ثِ فَرر سقبدفی ثزای افزاد در ًظز   آیوذٍ ة: ٍیلیبهش ٍ ج: خفزی –در سحقیقی ثب عِ دزٍسکل سوزیٌی: الف: دزس 

در اس رٍػ ّبی درهبًی دیؾٌْبدی هی سَاًذ ثِ ػٌَاى یک اًشخبة آیوذٍ  –دزس گزفشٌذ، در ًشبیح ًؾبى دادًذ کِ رٍػ 

( ثب اعشفبدُ اس سوزیي 2005در سحقیقی کِ سَعظ هیکب )ثْجَد ّبیذز لَردٍس کوزی در خَاًبى ًبثبلغ هَرد اعشفبدُ قزار گیزد. 

ّبی کؾؾی ٍ سقَیشی ػضالر خن کٌٌذُ ی لگي ٍ راعز کٌٌذُ ی عشَى فقزار ثِ هذر چْبر ّفشِ )عِ خلغِ در ّفشِ ٍ 

( در 2004بى داد کِ لَردٍس کوزی ثِ عَر چؾوگیزی کبّؼ یبفشِ اعز. ثزادٍم)ثبًیِ( اًدبم ؽذ، ًؾ 30ّز هزسجِ ثِ هذر

دضٍّؾی ثب اخزای سوزیٌبر افالحی ثزای ػبرضِ لَردٍس کوزی هؾخـ ًوَد کِ هیشاى لَردٍس کوزی گزٍُ سدزثی در دظ 

ّوخَاًی ًذارد. ٍلی در  آسهَى کبّؼ هؼٌی داری داؽشِ اعز. ثٌبثزایي، ًشبیح سحقیقبر ػٌَاى ؽذُ ثب ًشبیح دضٍّؼ حبضز

( در کوذلکظ درهبًی اس ثبسی ّبی افالحی ثِ ػٌَاى یکی اس افلی سزیي قغوز ثزًبهِ 2013سحقیقبر کبعشزٍهیٌب، ایَاًٍَا )

خْز افالح ًبٌّدبری کف دبی فبف اعشفبدُ ؽذُ اعز کِ اثزار آى در رفغ ًبٌّدبری ّب هثجز اػالم ؽذ. ایَاًٍَا، 

ٌزدرهبًی در کوذلکظ سَاًجخؾی در داًؼ آهَساى ثب اعکَلیش درخِ یک ٍ دٍ اثزار قبثل هالحظِ ای سبثیز ّ (2013)سیکًَیب

ثب اعشفبدُ اس ثبسی ّبی افالحی کِ ؽبهل ثبسی ّبی  (2013)در سغییز درخِ ایي ًبٌّدبری ثذعز آٍردًذ. ّوچٌیي هَرسٍ

( ثبسی ّبی 2013اى، سبکیذ ًوَد. ٍ کبًذراسٌکَ)خٌجؾی اعز در اثزار ایي ثبسی ّب ثز افالح ٍضؼیز خغوبًی داًؼ آهَس

، ثیي هیشاى قَط کبیفَس گزٍُ سدزثی 1391افالحی را ثزای رفغ چٌذ ًبٌّدبری ثِ کبر گزفز. ّوچٌیي ادّوی در عبل 

( سفبٍر هؼٌی داری را اػالم p;001/0ثؼذ اس اخزای ثبسی ّبی افالحی ثب گزٍُ کٌشزل ثؼذ اس اخزای ثبسی ّبی افالحی )

. ٍ ًشبیح ثزآهذُ اس سحقیق حبکی اس سبثیزگذاری هثجز ثبسی ّبی افالحی ثز رفغ ًبٌّدبری کبیفَس افشایؼ یبفشِ ثَد َدًو
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ثٌبثزایي ًشبیح ثذعز آهذُ اس دضٍّؼ حبضز ثب سحقیقبسی کِ ػٌَاى ؽذ در هَرد سبثیز ثبسی ّبی افالحی ثِ ػٌَاى رٍؽی 

 هَثز در افالح ٍضؼیز خغوبًی ّوخَاًی دارد. 

ّفشِ رٍػ افالحی رایح ٍ ثبسی ّبی افالحی ثز هیشاى اعشقبهز ػضالر دؾز داًؼ  8فزضیِ دٍم : ثیي سبثیز 

 عبل سفبٍر ٍخَد دارد. 13سب  10آهَساى دخشز 

ًشبیح ثذعز آهذُ اس دادُ ّب ثز عجق خذٍل  ثیي اثزثخؾی هیشاى اعشقبهز ػضالر دؾز قجل ٍ ثؼذ اس اخزای دٍ 

فذ سفبٍر هؼٌی داری را ًؾبى  هی دّذ ٍ هیبًگیي ًوزُ اعشقبهز ػضالر در گزٍُ ثبسی ّبی در 95رٍػ ثب اعویٌبى 

  Z  4.01هی ثبؽذ کِ هقذار آهبرُ 1.42ٍ هیبًگیي ًوزُ اعشقبهز ػضالر در گزٍُ سوزیٌبر افالحی رایح  2.58افالحی  

 حی اعز.    ًؾبًِ دیؾزفز ٍ ثْشز ؽذى هیشاى اعشقبهز ػضالر دؾز در گزٍُ  ثبسی ّبی افال

( کِ ثیي هشغییزّبی اعشقبهز ػضالر دؾز، ؽکن ٍ 1387در هقبیغِ ًشبیح ثب سحقیق ؽدبع الذیي ٍ ّوکبراى )

هیشاى درد کوز راثغِ هٌفی هؼٌی داری را ًؾبى دادًذ ٍ ثب افشایؼ اعشقبهز ػضالر سٌِ ثب اًدبم سوزیٌبر، هیشاى درد کوز 

(  کِ ًشیدِ گزفز: ثیي اعشقبهز ػضالر دؾشی گزٍُ سدزثی ثؼذ اس 1391وی )کبّؼ یبفشِ اػالم ًوَدًذ . ّوچٌیي، ادّ

اخزای ثبسی ّبی افالحی ثب گزٍُ کٌشزل  سفبٍر هؼٌی داری هؾبّذُ ؽذُ ٍ ًشبیح ثزآهذُ اس سحقیق حبکی اس سبثیزگذاری 

ثب سالػ ؽدبع الذیي ٍ  هثجز ثبسی ّبی افالحی ثز اعشقبهز ػضالر دؾشی اعز، در ًشیدِ گیزی کلی، ًشبیح ایي سحقیق

ّوکبراى ّوخَاًی ًذارد ٍلی ثب ًشبیح سحقیق ادّوی، هجٌی ثز سبثیز ثبسی ّبی افالحی ثز دیؾزفز اعشقبهز ػضالًی دؾز  

 ّوخَاًی دارد. 

سَعظ خَ ٍ ّوکبراًؼ اًدبم ؽذ ثِ ایي ًشیدِ رعیذًذ کِ ارسجبط هؾخقی ثیي هیشاى  2005در سحقیقی کِ در عبل 

( دریبفشٌذ کِ ػذم سؼبدل در قذرر هبّیچِ ّبی سٌِ 2006عشقبهز ػضالر سٌِ ٍخَد دارد . کین ٍ ّوکبراى)گَدی کوز ٍ ا

هی سَاًذ ثِ عَر اعبعی هٌحٌی لَردٍسیک عشَى فقزار را سحز سبثیز قزار دادُ ٍ ّن چٌیي هی سَاًذ ثِ ػٌَاى یک ػبهل 

ى ّبی اعشقبهز ػضالًی هی سَاًٌذ در دیؾگَیی ، خلَگیزی خغز ثزای درد خفیف کوز در ًظز گزفشِ ؽَد. اس ایي رٍ، آسهَ

ٍ سَاًجخؾی هؾکالر هزثَط ثِ عشَى فقزار هْن ثبؽٌذ. ضؼف ػضالر سٌِ در افزاد هَخت ػذم سؼبدل قذرر در ػضالر 

 ػول کٌٌذُ ٍ هخبلف ؽذُ)آگًَیغز ٍ آًشب گًَیغز( ٍ ثِ سجغ آى در سزٍیح ٍ گغشزػ ًبٌّدبری ّبی قبهشی هَثزًذ. 

 

 گیرینتیجه

در سحقیق حبضز ًشبیح ًؾبى داد کِ ثبسی خبلت ٍ عزگزم کٌٌذُ اعز ٍ فزد ثب ثکبرگیزی سوبهی اًذام ّب ٍ ػضالر 

خَد ثِ حزکز ٍ رقبثز هی دزداسد، ٍ در ثبسی ّبی افالحی ػضالر ػوذُ ثیؾشز ثِ کبر گزفشِ هی ؽَد ٍ ثبػث ّوبٌّگی 

هَرد ًظز اعز ٍ ایي اهز سبثیز سیبدی در سقَیز ٍ اعشقبهز ػضالر ثذى اس  ثیؾشز ثیي اًذام ّب ثزای اخزای فؼبلیز ّبی

خولِ سٌِ خَاّذ داؽز. ثٌبثزایي اعشفبدُ اس ثبسی ّبی افالحی در رفغ ًبٌّدبری ّبی سٌِ ٍ اثزگذاری ثز ػضالر ًبحیِ 

 دؾز، رٍؽی هَثز ثزای اّذاف ثزًبهِ ّبی افالحی اعز.
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