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93) نادرم ینیلا وب ییایمیشویب یاه صخاش توافت رگن هتشذگ یا هدهاشم هعلا طم کی ردقبلا

. تسا هدش هسیاقم دیئوریتاراپرپیاه یرمیارپ تبمالهب (324) نانز رفن)و
نومزآ (هب اهنآ ساسا اهرب هتفای اهو شور و داوم شخب یرامآ یاه شور شخب ریز تاحیضوت

هک دنا هدرک هدافتسا هک هدرک هراشا لا مرن ریغ یاهریغتم یارب ANOVAmeasuresrepeated

دنا) هدرکن هدافتسا ومه تسا تسردان مه

دشو یسررب کلیو وریپاش نومزآ اب یددع یاهریغتم عیزوت ندوب لا مرن شهو پژ نیا رد -1

لا مرن تروصرد ) یکراچ نیب هنماد و هنایم ای رایعم فارحنا و نیگنایم تروصب اهریغتم نیا

شرازگ دصرد و دادعت اب یددع ریغ یاهریغتم )و هدرکن شرازگ هتبلا ) هدش شرازگ ( ندوبن

تروصب و دنتسه یددع و... یندب هدوت صخاش نس، لثم ییاهریغتم کی لودج .رد دندش

ریغ Dو... نیماتیو دوبمک ، ندوب راد عالتم لثم ییاهریغتم و رایعم فارحنا و نیگنایم

نیا رد نادرم و نانز نیب هسیاقم دنا. هدش شرازگ دصرد و دادعت تروصب و دنتسه یددع

(رگا تسا هدش ماجنا ینتیو نم- یرتماراپریغ ای لقتسم یت نومزآ اب یددع یاهریغتم رظن زا لودج

ییاهریغتم )و دوش یم هدافتسا ینتیو نم- زا تروصنیا ریغ رد لقتسم t نومزآ زا دشاب لا مرن عیزوت

و...)و مرس تافسف نس، لثم ) دنا هتشاد راد ینعم توافت هورگ ود نیب (>p0/05) اهنآ یارب هک

زا رتمک یویلو یپ هک ییاهنآ و دنا هدش هسیاقم هورگ ود نیب ود یاک نومزآ اب یددع ریع یاهریغتم

باالرت نادرم رد هک ندوب راد عالتم لثم دنا هتشاد راد ینعم توافت هورگ ود نیب دنراد دصرد 5

و... تسا هدوب

ماجنا هسئای ریغ و هسئای نانز .و نادرم هورگ هس نیب کی نوتس یاهریغتم هسیاقم 2 لودج رد -2

ورد سنایراو زیلا ابنآ لقتسم هورگ ود زا شیب نیب لا مرن یددع یاهریغتم هسیاقم . تسا هدش

نیب راد ینعم توافت تروص دوش.رد یم ماجنا سیلا لا-و کسورک نومزآ اب ندوب لا مرن ریغ تروص

توافتم ود هب ود یاه هورگ ندرک صخشم یارب (HOCPOST) یبیقعت یاه نومزآ اهزا هورگ

ریغ یاهریغتم هسیاقم . تسا هدش هدافتسا Games-Howellزا هعلا طم نیا رد هک دوش یم هدافتسا

هسیاقم یارب سنایراو زیلا نآ جیاتن . تسا هدش ماجنا ود یاک نومزآ اهاب هورگ نیب زیت یددع

ریز ویلو یپ یاراد هک ییاهنآ دهد یم ناشن و... یناوختسا یاه صخاش نس، لثم یددع یاهریغتم

ای تافسف یمرس حطس یصخاش دروم رد لثم دنراد مه اب یراد ینعم توافت دنتسه دصرد 5

ناشن لئوه - زیمگ یبیقعت نومزآ هجیتن و تسا راد ینعم هورگ هس نیب توافت T-scorespinelumbar

زا یتح و نادرم زا باالیرت تافسف یمرس حطس نیگنایم یراد ینعم روطب هسئای نانز هک دهد یم

ریغ نانز و نادرم زا یراد ینعم روطب هسئای نانز T-SCOREspinelumbarو دنراد هسئای ریغ نانز

a یاه ابعالتم لئوه - زمیگ یبیقعت نومزآ ساسا اهرب هورگ ود هب ود توافت ). تسا رت نییاپ هسئای

دروم رد هک هدش یسررب ود یاک نومزآ اب یددع ریغ یاهریغتم توافت دنا).. هدش هداد ناشن bو

نآ زا سپ و هسئای رغ نانز رد نیرت ،باال هسئای نانز رد نیرتمک یویلک یاه گنس عویش لثم یریغتم

و هسئای ریغ نانز و هدوب راد ینعم 0/0001 ویلو یپ اب هورگ هس نیب توافت هک هدوب نادرم رد

هس نیب دوش یم هظح مال زورپوئتسا عویش دروم رد دنا هتشاد راد ینعم توافت هسئای نانز اب نادرم

رد هکیلا ح رد دصرد 58/9 هسئای نانز رد هضراع نیا یناوارف و دراد دوجو راد ینعم توافت هورگ

. تسا هدوب دصرد 18/5 هسئای ریغ نانز 35/5ورد نادرم
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