
 چکیده
ٍ  یاًسالیاست کِ در دٍرُ ه یػضالً -یػَارض اسکلت يتریغیاز ضا یکور ّایدرد ستَى هْرُ ایکوردرد  مقدمه:

ّفتِ  8 یحاضر بررس قیّذف از تحق. دارًذ یرفؼالیغ یکِ سبک زًذگ ضَدیهطاّذُ ه یدر افراد طتریب یسالوٌذ

 یاختصاص ریهبتال بِ کوردرد هسهي غ ائسِیدر زًاى  EMGٍ  یدرد، داهٌِ حرکت ساىیٍرزش در آب بر ه ٌاتیتور

 با آزهَىٍ پس آزهَىصپی صَرتبِ قیبا طرح تحق یتجرب وِیً قاتیهطالؼِ حاضر از ًَع تحق روش کار: .است

جاهؼِ تحقیق ضاهل کلیِ زًاى یائسِ هبتال بِ کوردرد  .باضذیه یاز بؼذ ّذف کاربرد قیکٌترل ٍ ًَع تحق گرٍُ

ٍ سِ هاِّ اٍل سال  1397هسهيِ هراجؼِ کردُ بِ یک هرکس کلیٌیک پسضکی در استاى گیالى در ًیوِ دٍم سال 

صَرت ّذفوٌذ هبتال بِ کوردرد هسهي غیراختصاصی بِیائسِ زى  20 ّا ضاهلًًِوًَفر بَد.  105بِ تؼذاد  1398

در ّر دٍ گرٍُ ذ. ذًتقسین ضًفر(  10ًفر( ٍ کٌترل ) 10) گًَِ تصادفی ٍ هساٍی در دٍ گرٍُ تجربیاًتخاب ٍ بِ

، اکسترًال ٍهیٌَسابذهیساى درد ٍ هیساى داهٌِ حرکتی تٌِ آًْا ٍ ّوچٌیي هیساى فؼالیت الکتریکی ػضالت رکتَس 

 8در ایي دٍرُ  دست آهذ.ای بِّفتِ 8ّا قبل ٍ بؼذ از یک دٍرُ فیذٍس آزهَدًیآبلیک، الًگیسیوَس ٍ هالتی

کِ جلسِ یک ساػتِ در ّفتِ در یک برًاهِ ٍرزش در آب ضرکت کردًذ، درحالی 3افراد گرٍُ تجربی ای، ّفتِ

ٍ  بَدًرهال  غیتَز یدارا یدر ًوًَِ آهار یهَرد بررس یرّایهتغ غیتَز ها:یافتهضذًذ. گرٍُ کٌترل فقط پیگیری هی

هیساى درد زًاى یائسِ هبتال بِ ًورُ  .گرفتٌذهَرد آزهَى قرار  کیپاراهتر ّایآزهَى قیاز طر تحقیق ّایِیفرض

 8/24 ± 65/5 آزهَى بِبَد کِ در پس 9/24 ± 34/6 آزهَىدر پیصبرای گرٍُ کٌترل  کوردرد هسهي غیراختصاصی

هیساى درد زًاى یائسِ هبتال ًورُ (. P=  780/0باضذ ) ویًدار یکاّص از ًظر آهاری هؼٌلی ایي کاّص یافتِ است ٍ

 ± 9/10 آزهَى بِبَد کِ در پس 1/26 ± 82/5 آزهَىدر پیصبرای گرٍُ تجربی  بِ کوردرد هسهي غیراختصاصی

ٍرزش  ٌاتیّفتِ تور 8 (.P=  001/0باضذ ) دار هییی ًیس هؼٌکاّص یافتِ است ٍ ایي کاّص از ًظر آهار 60/15

 الًگیسیوَسِ ػضل، ِ اکسترًال آبلیکػضلِ رکتَس ابذٍهیٌَس، ػضل EMG ،هیساى درد، داهٌِ حرکتی در آب بر

بِ با تَجِ  گیری:نتیجه دارد. دارییهؼٌ ریتأث یاختصاصریبِ کوردرد هسهي غ فیذٍس زًاى یائسِ هبتالهالتیٍ ػضلِ 

کاّص درد، افسایص بر در آب توریي تَاى گفت کِ ّای تحقیق حاضر، رٍی ّن رفتِ هیّا ٍ بحثتواهی یافتِ

دارد ٍ زًاى یائسِ هبتال بِ  یاثر هطلَب کور زًاى یائسِ هبتال بِ کوردرد هسهي غیراختصاصی EMGداهٌِ حرکتی ٍ 

وراُ هربی آگاُ در ایي زهیٌِ، جْت بْبَد ٍضؼیت تَاًٌذ از توریٌات در آب بِ ّکوردرد هسهي غیراختصاصی هی

  بذًی ٍ سالهتی خَد استفادُ کٌٌذ.
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