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 جامعه ايران
 

 رضا رجبیمجری:    

8811-دانشگاه تهران عضو هیئت علمی  

درجه نرمال و طبیعی با وجود تحقیقات فراوان در خصوص انحناهای لوردوز کمری و کایفوز سینه ای هنوز در باره  ی  

طبیعی برای افراد سنین و  ی محدودهتعیین نرم  باهدفتوافق عمومی وجود ندارد. لذا تحقیق حاضر  ها آن

 یها نمونهو تحقیق حاضر افراد سراسر کشور  آماریاست. جامعه  جامعه ایرانی صورت گرفتهمختلف  یها جنس

 ی رده 5در  ها خانمنفر در بخش  0022و  انیآقانفر در بخش  0022نفر شامل  0022  ی رندهیدربرگتحقیق آن 

نفر شامل  64سنی  ی ردهسال ) هر  45سال، و باالی  40-05سال،  00-05سال ،  00-05سال،  00سنی زیر 

شدند.  انتخاباز اقشار و مشاغل مختلف جامعه از پنج منطقه جغرافیایی مختلف کشور د نفر مر 04و  نفر زن 04

با  یمتر یسانت 42هدفمند بود. در این تحقیق از خط کش منعطف  صورت به گانه پنجاطق انتخاب من ی نحوه

 سینه ای استفاده شده است. آیدیو ساخت کشور تایوان برای ثبت انحناهای لوردوز کمری و کایفوز  کمار

میزان لوردوز کمری افراد در هر دو جنس با افزایش اطالعات حاصل از تحقیق حاضر نشان داد که  درمجموع

 آنمیزان لوردوز زنان سیر نزولی گرفته و از  کم کمسال،  40تا  05سنی  ی دورهپس از ولی  افتهی شیافزاسن، 

نشان داد که میانگین  موردمطالعهمقایسه مجموع میزان لوردوز کمری بین جامعه زنان و مردان . شود یمکاسته 

. در خصوص متغیر کایفوز نیز تحقیق حاضر هست(42/84±00)( بیشتر از مردان 66/04±00آن در بین زنان )

 صورت بههر دو جنس  این افزایش در و افتهی شیافزاو با افزایش سن  مرور بهمیزان این متغیر نشان داد که 

( و زنان 86/00 یانگین کلی کایفوز در بین مردان )بوده است. این تحقیق همچنین نشان داد که م کنواختی

 00و نرم کایفوز برای پسران زیر میانگین نرم  آمده دست به یها افتهی. با توجه به باشد یمبرابر  باًیتقر( 02/00)

 05-00( ، برای گروه سنی بین 22/00±02ساله )بین  05-00سنی بین ( برای گروه 40/02±0/4سال ایرانی )

سال  45( برای گروه سنی باالی 06/08±04/4ساله ) 05-40( برای گروه سنی بین 42/00±02/02ساله )

 05-00( برای دختران در گروه سنی بین 24/84±22/02ساله ) 00( برای دختران زیر 64/6±82/08)

-40( ، برای زنان در گروه سنی بین 20/00±80/00ساله ) 05-00زنان در گروه سنی ، برای (52/02±52/84)

همچنین بوده است.  (82/52±40/00ساله ) 45( و برای زنان گروه سنی باالی 48/00±00/00ساله) 05

ساله  05-00برای گروه سنی  (05/80±00/00ساله ) 00میانگین و نرم لوردوز برای پسران زیر سن 

ساله  05-40(، برای گروه سنی 04/00±54/00ساله )  05-00(، برای گروه سنی 42/00±02/86)

ساله  00زیر ( برای دختران در گروه سنی 82/82±00/00ساله ) 45(، برای گروه سنی باالی 85/02±50/02)



 05-00( ، برای زنان در گروه سنی 60/04±20/00ساله ) 05-00(، برای دختران گروه سنی 26/00±04/02)

(، برای زنان در گروه سنی 00/50±06/05ساله )  05-40در گروه سنی (، برای زنان 80/52±20/00ساله )

 ( بوده است.60/05±50/04ساله ) 45باالی 

نرم و مبنای استفاده و  عنوان بهدر تحقیق حاضر  شده ارائه یها افتهیمحققان از  پس نیازا شود یملذا پیشنهاد 

 باشد.  تر یمنطقو  تر یاصول یها افتهی میتعملوردوز و کایفوز استفاده نماید تا نتایج و مقایسه و مقایسه متغیرهای 

 سنی. ی ردهواژگان کلیدی: نرم، کایفوز، زن، مرد، ایران، 

 


