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 خالصه

 مقدمه

.رگرددرعضالترش نرفعالریشلاوردرررییتغرباعثرشسبرممکنرکهررود مرشمارربهر رشتییتغرجملهرشزرصافریپاکف 

-،ربیسشرخوب ربرشیرپیشپایرصافکفدنرشفرشدردشرشیرهایرمختلفرشيستادرکرتغییررفعالیبرعضالتردررموقعیب

مقايسنهررتحقین رحارنر،رررشزرهن فرررلناشرر،دررشيننرشفنرشدرخوشهن ردشدررر رتحتنا ررش  شمرمختلفرهایبیآسربروزگیریرشزر

رر.شسبپایرصافرورطبیع ردشرشیرکفمردشنرهایرمختلفرشيستادنررموقعیبدرررساقرپارعضالترشلکترومايوگرشف 

 کارروش

،  فنرردش شنجویرمنردرسنال ررررر40ر.ش جامرشن هرشسنبررر22-23صیف ردرردش شااهرخوشرزم رتهرشنردررسالرشينرمطالعهرتو

.رشنرکبرکرد ن ررتجربن رر یمنهردررشيننرتحقین ررررپایرطبیع کف فرردشرشیرر20وررپایرصافکف فرردشرشیرر20شاملر

ورقرشررگرفبررشيستادنعیبرموقرپسجردرهررآزمود  ر.رگیریرش هش  شزرتسبرشفبر اویپاربارشستفادهرشزرکف اهسجاریر

وررMatlab شفنزشرر  نرمر شز هنارردشده تحلینلر تجزينهر بنرشیرر.گردي ثببرفعالیبرعضالترباردستااهرشلکترومايوگرشف ر

SPSSر08/0رمعسادشری سطح در(رآ وش)مختلطروشريا سرتحلیلرآزمونرشزر ظررموردروشبستهرمتغیرهایرمقايسهربرشیرور 

p≤ شستفادهرش. 

 نتایج

رپنارششن ررهنایرتن رربینردورگروهردررموقعیبر  رق شم درشببلس رور  یردررفعالیبرعضالتر ازکتفاوترمعسادشر

رر.دررفعالیبربقیهرعضالترتفاوترمعسادشریرمشاه هر ش ور(ر≥08/0P)پارسرباالرمشاه هرگردي بستهرورت 

 گیرینتیجه

تحتا  رزمنانرشيسنتادنرمنوثررباشن رکنهررررررتوش  ربررتغییررفعالیبرعضالترش  شمرورعیبرغیرطبیع رپارم رس ربهر ظررم 

کناهشرخطنرشتربنررطرشحن رتمريسناترررررررجهنبردرگنردررپیشسهادرم رکهرتوش  رشلاوهایرآسیبررشرتغییررده متعاقباًرم 

ر.شصالح روربر امهردرما  رمساسبرتمرکزرشود

ر

هایرمختلفرشيستادن،رمردشنرسال رموقعیب،پایرصافرفعالیبرعضالت،رکفر:کلمات کلیدی  
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 مقدمه

ردرر رمفصل رشسبرکه رشس  رو رمکا یک رپیچی ه رساختار پایرش سان

رهاي دررفعالیب.ر(3)کس م رشيفارمهم رعملکردرش  شمرتحتا  ر قش

رهایش  شمرشزر کيپارر،هستس کهربارتحملروزنرهمرشهرر ظیرررشهررفتن

ربارپاریبرخوردریاروهی رجابرعملکردرسهررشيزرشسب،رب نرمه 

ردشرد،رعه هربرررشربر  هرجلوریروهای رش تقالرورتعادلرحفظرن،یزم

-برشیرشينرمسظور،رپارباي ر یروهایرخمش ،رپیچش ،ربرش رورقیچ 

ربه ررش رکس وشر رمساسب رتوزيع رطور ر یروهار. رمساسبرشين رتوزيع ع م

ر(.ر2)شودم سببرشيجادرص مات ربهرش  شمرتحتا  ر

رلرپاسچررورسیست رهایرحرکت رشزر یازهایرهایرحس رکستورودی

رم  رپاسچر رحفظ رر.(1) سباششساس  ررو رشين ربازخوردرشز کاهش

توش  رتعادلررشرآورشنروريار قصردررق رترمکا یک رهررمفصلرم 

ر1)مختلرکس  ردررتوش  م رحسري رهایآورشنرکردنرمح ود(.

ردستااهرشيسکهرورقامبرکسترلربرشیرشطالعاترآنرشهمیبربرآورد

کس ،رم رتسظی رشرشيطرشينرباررشرخودرشاو هرمرکزیرب عص

رم ر(.4)باش رسودمس  رموقعیببسابرشين رقامبربا رکسترل رحین توشن

 .هایرمختلفرشيستادنرهررک شمرشزرشينرحوشاررشردستکاریرکرد

رسیست رسهرهررکم ربارشخصربازرششمانربارشيستادنرمعمول ردر

رول .رکس م رفظحررشرخودرتعادلرپیکری-حس روردهلیزیربیساي ،

رشيستادن ربهرتعادلرحفظرجهبرشخصربسته،رششمانربارهساام

(.ر8)شودم رمتک رپیکریرحس روردهلیزیرسیست رهایرورودی

رورش هردهلیزیرسیست رش نرفعالرباعثرسررورعیبرتغییررهمچسین

رتحبرکهرده م رتغییررهاش  شمرورگردنردرررشرپاسچررتونرتوزيع

رششم ر-دهلیزیررفلکسرور  خاع-دهلیزیرهایررفلکسرتاثیر

ر8)شسب سیست رمیانرشزرتوشنم رباالربهررورسررگرفتنرباربسابرشين(.

.رکردردستکاریررشردهلیزیرسیست رتعادلرحفظرجهبرآورشنرهای

ربیشتریررپويارهایورعیبربهر سببرشيستارهایورعیب شهمیب

رشينرورعیبررش رکه رزيرش رشزربسیاریرحرکبرمب شرتوشنم ردشر  ،

ردورصورتربهرشيستادنرحالب(.ر6)گرفبر ظررعیت ردروررشلاوهای

ر(.7)باشس م رشيستارتعادلردررموثررعوشملرشزرپارت ريا

رثباتر رتأمین ر قشرحیات رعضالتردر ر مايا ار تحقیقاترگاشته

باشس رکهرشينرشمرربرشیرمفاصلرش  شمرتحتا  رشزرشهمیبرمفاصلرم 

ربرخور رشس شن رشسبدو ردشر رموثرت. رهرشه رحضور ر تیجه رردر

رط ر رتحتا   رش  شم رمفاصل رديسامیک  رثبات رتأمین ردر عضالت

رفعالیب ررروری رشمری رروزمره رعملکردی ر1)شسبهای شوشه ر(.

ر اهسجاری روقوع رزمان ردر رشسبرکه رشين رشز -شسکلت رهایحاک 

رMusculoskeletal Deformity)عضال   رشزر( ريک  در

هایرسمبرتقعررکوتاهرورعضالترورمفاصل،رعضالترورلیاامسب

رم سبلیاام رکشی ه رتح ب رسمب ر تیجهرر.(32-2)شو  های در

رفعالیبرعضالتر سببربهرشفرشدر رتغییررکس رطبیع شحتماالً دررشينر.

-حالبرمفاصلرورعضالتردياررجهبرجبرشنرشينرشختالل،رفعالیب

رفعالیب رحینرش جام رش جامرهایرجبرش  ردر رروزمره هایرورزش رو

رم م  ر ظر ربه رمسطق  ربسابرشين رکوشدهس ، رتغییرر رس  ترين

رتأثیرر رتعادل رو رپاسچر رکسترل ربر رشتکا رسطح ردر بیومکا یک 

ر(.ر32،رر1)بااشرد

رشيسکه ربه رزمینرباتوجه ربا رب ن رتقابل رمحل ررپا ش حرشفاترشسب،

رخصوصاًرساختاری رتحتا   رآسیبرپارش  شم دررردي گ رشحتمال

ررورزشکارشن ررشفزشيشردشدهرش رشسبو ربرشیرشرکبررممکن ما ع 

رشز(رPes Planus)صافریپاکفرر.(31)گرددهاررشفرشدردررفعالیب

ردررشختاللربهرمسجررشسبرممکنرکهردرو مرشمارربهر رشتییتغرجمله

-بیآسربروزرپا،رکفربرروشردهریفشارهاردررشختاللرپاسچر،رکسترل

رپارمچرمفاصلریرپايتحرکردرررییتغرور تحتا رش  شمرمختلفرهای

رفعالریشلاوردرررییتغرباعثرشحتماالًرهيثا وربطوررکهردشو(ر2)رپارو

ر2)رگرددرعضالترش ن رر.(34-37، ررشستا، رهمین هایربررس در

ردشرشیر رشفرشد رپا رساق ر احیه رعضالت رفعالیب رروی ربر رش ه ش جام

رقبیلر رشز رشيسورتور رعضالت رکه رشسب ردشده ر شان رپا رکف صاف 

ر ازکدرشب ر ظیر رعضالترشورتور رو   ر  رق شم رفعالیبربیشتر
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رک  رفعالیب ر بلس  ررش رتری رپای رساختار ربا رشفرشد ربه رطبیع سبب

مطالعاترزيادیربهربررس رفعالیبرعضالترشفرشدردشارر(.ر30)دشر  

رپردشخته رکفرپا رمطالعهصاف  رمحققین رشما ربررس رش  ، ربه رکه شی

رموقعیب ردر رعضالت رشفرشدرفعالیب رشين رشيستادن رمختلف های

ر.رپردشختهرباش ،رپی شر کرد  

جوش انرمبتالر در ورزش  هایبآسی ريس  بودن باال به ارتوجهب

بهرشختالالتررشستایرش  شمرتحتا  روربهرتبعرآنرشختاللردررشلاویر

رعضال   رلزوم فعالیب  شز کسس هیجلوگیر عوشمل به توجه و

 خصوصرتاثیر در کهمح ودیرتحقیقاتر و ورزش  هایآسیب

رپا رکف رصاف  ردرر بر دفورمیت  رتحتا   رش  شم رعضالت فعالیب

رمختلفرشي رش جام دسب در ستادنحاالت رشز ره ف  شين شسب،

رموقعیبدررپسجررساقرپامقايسهرفعالیبربرخ رشزرعضالتررتحقی ،

رپایرصافکفمردشنرجوشنردشرشیردفورمیت رشيستادنردررمختلفر

ر.(31)رربود طبیع ور

ر

 کارروش

.رشیربودمقايسهر-ورطرحرتحقی رتوصیف رتجرب تحقی رحاررر یمه

رهایتهرشنرکهردررخوشبااهرخوشرزم رکلیهردش شجويانرپسرردش شااه

دررشينردش شااهرر22ر-23تحصیل رکرجرسکو بردششتس روردررسال

شزر.رمشغولربهرتحصیلربود  ،رجامعهرآماریرتحقی ررشرتشکیلردشد  

رآزمايشااهردعوترتع شدیربهرمحیطر،جامعهرآماریرموردر ظرربین

رشفبر اویرآ انورش    رمتخصصرمجربرش  شزهرمیزشن ر ظر -زير

بار(ر فرر20هررک شمرصافررورطبیع کفرپایر) فرر40روریریرش گ

رتحقیقاترقبل  ربه ر3)توجه ر مو هرشز( رطري  دورگیریرتصادف ردر

رش   رگروه رتقسی  رمح ودهر. رمطالعه، ربه رشفرشد رورود معیارهای

سال،رتمايلربهرشرکبردررتحقی ،ردششتنرفقطرعاررهرر21-20سس 

رآسیبکف رساير ر  ششتن رو رصاف رهمرپای رزش ور)شههای ما س 

رغیره رو رپرش تزی رع مر(ررب ری، ر بودن، رشی رحرفه رورزشکار ،

متر،رسالمت رشزرلحاظرشختالفرطولرحقیق رپاربیشتررشزري رسا ت 

رسابقه رع م رشسوشي ، ربیساي رو یرمشکالتر ورولوژي ،رشساخت ،

رشختالل ردررشرتوپ ي ، ررربه رب ونر قصريا هایرسیست ردهلیزی،

ادهرشزردشروهایرشعصابرورع مرشستفادهرشزرش  شمرتحتا  ،رع مرشستف

پسرشزرشرحرکاملرتحقی ر.روسايلرکمک ر ظیررعصا،روشکرربود  

رهارورکسبرررايبرشزرآ هاربرشیرشرکبردررتحقی ،برشیرآزمود  

ر رمورد ظرشز ررشفرشد ررش خوشسته ردر رورتا ربیومکا ی  آزمايشااه

پارشزربرشیرتعیینردقی رورمعتبرر وعرر.حضورريابس حرکاترشصالح ر

رتع يلرش هربرشدیرتسبرشفبر اوی زيرر(رBrody)بررشساارشیوه

میزشنرشفتادگ ر اویردررهرر(.ر32) ظررمتخصصرمجربرشستفادهرش 

رطرفهر ردو رمشخصرکردن رمسظور ربه رپا رهر ربرشی ربار رسه آزمود  

بس یرهاربهرمسظوررطبقهرگیریرش رورمیا اینرآنبودنرشختاللرش  شزه

ر ردر رردوشفرشد رکفگروه ریع طبپای رشستفادهررپایکف، صاف

رگردي  ر. ربین ر اوی رشفب رمیزشن رجزءگروهرمیل ر2-8شگر ربود متر

رشفبربیشرشزرطبیع  رپایرصافرقرشررم میل 30، -متررجزءرگروه

ر32)گرفب رآنر(. رشغلبربا رکه رش  رگرفته ر ظر پایرغالبرپاي ردر

ر(.ر32) مآرزدرورشولربارآنرپارشزرپلهرپايینرم شوترم 

رشينرتحقی ، ر)دشریرمعسارسطحر2رباريعس رگروهرمستقلرغیرمتر2ردر

رصافکفرورطبیع  رسطحر8ربارشيستادنرهایموقعیبرور(پای

رپادورباز،رشيستادنرششمانرباردوپارشيستادنهایررموقعیب)ردشریرمعسا

شيستادنررباز،رششمانربا(رپات )ربرتررپایرباربسته،رشيستادنرششمانربا

روربازرششمانربارپات رتادنشيسربسته،رششمانربا(رپات )برتررپایربا

آزمود  رر،شش ربازبارهایرآزموندررر.وجودردششبر(باالربهررورسر

ر رديوشر رروی رکه رخاصررش مشخصررآزمود  رروبرویي ر قطه

ربود رم ر،ش ه رکرد ااه رورر10م تبهتسبررهر. رکشی  رطول ثا یه

رتسب رهر ربین رشسترشحب رگردي ر60زمان رشتخاذ رثا یه رهساامر. در

ر پا،رهایرت قرشررگرفتهروردررتسبررویرکمربهرهاردسبآزمون،

ر رغیربرتر رپای رزش وی رفلکشن ربودر20زشويه ردرجه رشجرشیر. ترتیب

هاربهرصورترتصادف رش تخابرگردي رتارشثرريادگیریرشزربینرتسب

ربرود رموقعیبرک شمهر. رپسجرمیا اینرورش رتکرشررباررپسجرهاشز

 .رکاررگرفتهرش بهربع یرآ الیزهایربرشیرتکرشر
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ر رشلکترومايوگرشف رهشبرکا اله ردستااه رشز رتحقی رحارر رم لدر

MIEرعضالترساخبر رشلکتريک  رفعالیب رثبب ربرشی رش الیس

کا الهرموردر ظرر1رشلکترومايوگرشف ردستااهرپهسایربا  ر.شستفادهرش 

-م رگیر  هرورفرستس هروشح هایرشاملرهرتزربودهرور3000رشل ر20

رباش  رآزمود  رکمرردوررس کمربرصورتربهرکهرفرستس هروشح .

رسی رب رروشربهرورآ تنربوسیلهرشموشجرشرسالرقابلیبرگیرد،قرشررم 

رشستفادهربارهاسیاسالر.دشردررشرگیر  هروشح رشزرمتریر300رفاصلهرتا

ر قرهرکلري ربار قرهرآلیاژرجسسرشزرمصرفربارري رشلکترودهایرشز

ريرهاي فاآمپل رپریربهرکهرش   رگیریمتررش  شزهسا ت ري رقطرربا

هایرسیاسالرحافر سببرکیلوهرتز،ر12ربا  رپهسایر،4000ربهرهربا

.ربود  روصلرشه ر301رورودیرمقاومبروربلردس ر301رمشترک

رهایدشدهر.بودرمترمیل ر20رشلکترودهارمرکزرتارمرکزرفاصله

رفیلتررشزرشستفادهربارورهرتزر3000رفرکا سردررشلکترومايوگرشف 

رکامپیوترررویرورثببرMyo-Datررشفزشر رمرورهرتزر6رگارپايین

رپوسبرمحلرشلکترودگاشریرشزرموهایرزشئ ر.ش   رذخیره دررشبت ش

پاکرش هرورسپسرتوسطرشلکلرورسسبادهرجهبرکاهشرمقاومب،ر

رگردي  رتمیز ررشستایرعضالتر. رشمت شد ردر سپسرجفبرشلکترودها

رقرشرردشدهرش    هاررویرپوسبرثاببرگردي رتارشلکترودهارورکابل.

رآ رحرکب رشزردر رجلوگیری ربرشی رو ر کسس  رشيجاد رشختالل زمود  

رثاببر ربا  کش  ربا رشغتشاش، رشيجاد رو رحرکبرآ ها .رش   شحتمال

ر رشلکترودها رمرکز ربه رمرکز رشلکترودرسا ت ر2فاصله رو ربود متر

قرشرررSENIAMهایر(پروتکل)مطاب رتوصیهرEMGکسس هرثبب

رگرفب رتارهایر. ررشستای ردر رو رعضالت ربطن رروی شلکترودها

رر(.23،ر20)(ر3شکل)گرفتس   رقرشررعضال

ر رشز رشستفاده رشفزشربا رفعالیبررR2009aر سخهMatlab  رم سطح

رRMS)عضالت ر ازک( رخارج ، ردوقلوی ردشخل ،  ئ ردوقلوی

رر.حاسبهرش   رق شم رمدرشبر عل رو،ربلس 

ر

ر

ر
رپای)رپاشيستادنرت ثببرفعالیبرعضالتردررموقعیبر -1شکل

ر(برتر

رعلبرش تخابرشينرعضالترب رشينرر1مورل رشساار ظر رهمکارشن و

رتا  ون هايشانرشزرلحاظرکلیسیک ردررشفرشدربودرکهرشينرعضالتريا

رتغییرشتر ردشار رو رهستس  رآسیب رمستع  رصاف رپای رکف دشرشی

رم  ره مخرب رو رشلکترومايوگرشف رشو   ردر رعضالت رشين شسین

ردشر   برشیر رمالرکردنرر.(22)سطح ربیشترينرقابلیبردسترس ررش

رهسیاسال رشيزومتري ررEMGای رش قبارات رح شکثر شز

رMVICs)شرشدی ر( ر20،30) ششستفاده ر(. ررشردشدهرRMSمق شر ها

ح شکثررش قباراترشيزومتري رشرشدیرتقسی روردررع دررRMSبرر

ر(.ر30)رربرش ر300

ر رتوصیف  رآمار رشز رمحاسبه رشستا  شردربرشی رش حرشف رو میا این

رتحقی  رش رمتغیرهای رتعیینر.شستفاده رتوزيعرر طبیعربرشی بودن

ر(Shapiro-Wilk test)ويل -شاپیرورآماریرآزمونرشزر مرشت

رش  رشستفاده رآزمون. رش جام رربا ر ظر رمتغیرهایرمورد ر مرشت روی

.ربیشترربودر08/0ردشریرشزوشبسته،ردررهمهر مرشترمیزشنرسطحرمعس 

ردشده رتوزيع ربودن ر رمال ربه رتوجه رآزمونبا رشز رپارشمتري رها، های

بارتوجهربهرشيسکهردررشينرر.هارشستفادهرش شستسباط ردشدهربرشیرتحلیل

ر رر2تحقی  رگروه رمستقل رمتغیر ر) رمعسار2با ررسطح رپایردشری کف

ررطبیع  رصافو رکفرپای رموقعیب( رشيستادنو رهای ر) سطحرر8با

                                                             
1 Murley 
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ردشریرمعسا روشريا سر( رتحلیل رآماری رروش رشز ردششب، وجود

رگردي ر(آ وش)مختلط رشستفاده ربین. رمقايسه ربرشی رروشرگروه  شز

گروه ررشزرآزمونرتحلیلرآماریرت رمستقلرروربرشیرمقايسهردرون

رش  شزه ربا ربو فرو  روشريا س رتعقیب  رآزمون ربا رتکرشری گیری

رورSPSSهایرآماریربار رمرشفزشررتمامرتجزيهرتحلیلر.شستفادهرش 

ر.ررش جامرش ر≥08/0Pسطحرمعسادشریر
ر

 نتایج

ردشرشیرکفرپایر رشينرتحقی رگروه ررطبیع در رترتیبرصافرو به

سال،رمیا اینرر84/21±87/1ورر27/22±11/2دشرشیرمیا اینرسس ر

ر رر81/71±16/1وز   رر17/74±72/30و رمیا این ق رکیلوگرم،

رر42/8±6/376 رسا ت ر14/378±62/7و رو ر اورنیا ایممتر یرشفب

رر.بود  رمترمیل ر16/32±84/3ورر36/3±12/6

رر3درر مودشرهایررکهگو ههمان رر1ورر2، پسجردررر،شودم مشاه ه

رتحقی  رشين ردر رش ه رتسب رعضالترر،موقعیب رفعالیب میا این

ر ازک ردشرشیرصاف رکفرپاردوقلویرخارج رو رشفرشد ردر ربلس    

بودرکهرتفاوترمعسادشریردرررطبیع شزرشفرشدردشرشیرکفرپایرتررک 

ر ازک رموقعیبربین  ربلس رفعالیبرعضله ردر رگروه پارهایرت دو

ر.(≥08/0p)االرمشاه هرگردي پارسربتهرورت بسرشش 

ردرشبر رعضالت رفعالیب رمیا این رورهمچسین، ر عل  رق شم ،   

ر رشفرشد ردر ردشخل  ردوقلوی ردشرشی رکمتر رطبیع  رشفرشدرکفرپای شز

دشرشیرکفرپایرصافربودرکهرتفاوترمعسادشریردررفعالیبرعضلهر

پارشش ربستهرورهایرت دورگروهردررموقعیبربین  رق شم ردرشب

ررر(.≥08/0p)مشاه هرگردي رپارسرباالت 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

د  لوی دا لی د  لوی  ار ی ن لی درش  نی  دامی ناز  نی بلند

  
 
  
   
  
  
  
  
   
  
 
 
 
  
 
   
  

  
 
 

ک   ای نرما  ک   ای  ا 

     

     

     

     

     

     

     

     

د  لوی دا لی د  لوی  ار ی ن لی درش  نی  دامی ناز  نی بلند

  
 
  
   
  
  
  
  
   
  
 
 
 
  
 
   
  

  
 

ک   ای نرما  ک   ای  ا 

 
 

پایردرردورگروهرکف(رسمبرشپ)وردورپارشش ربستهر(رسمبررشسب)هایردورپارشش ربازرمقايسهرفعالیبرعضالتردررموقعیبر-1نمودار

 صافرورطبیع 

 

 

پایردرردورگروهرکف(رسمبرشپ)پارشش ربستهورت (رسمبررشسب)پارشش ربازهایرت دررموقعیبرمقايسهرفعالیبرعضالتر-8نمودار
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 ر
 

هایردررموقعیبرمقايسهرفعالیبرفعالیبرعضالتر-1نمودار 

رپایرصافرورطبیع پارسرباالردرردورگروهرکفت 

 08/0 معسادشریردررسطحر**ر

 

ر

  بحث

ر رمقايسه رتحقی رحارر، رش جام رعضاله فرشز ترفعالیبربرخ رشز

هایرمختلفرشيستادنرمردشنرجوشنردشرشیردررموقعیبش  شمرتحتا  ر

رطبیع ربودکف رپایرصافرو رفعالیبرعضلهر. تفاوترمعسادشریردر

پارهایرت   ربلس ربینردورگروهردررموقعیب  ربلس روردرشب ازک

هایرموقعیبشسین،ره ر.پارسرباالرمشاه هرگردي بستهرورت رشش 

بسته،رت رپارشش رباز،رت رپارسرباالرورردوپارشش رباز،ردوپارشش 

،رمقاديررفعالیبرعضالتررشر(صعودی)ت رپارشش ربستهربهرترتیبر

 .ردششتس 

ر رثباترتحقیقاترگاشته رتامین ر قشرحیات رعضالتردر  مايا ار

ش  شمرتحتا  رشزرشهمیبررعضالتبرشیرر قششينرمفاصلرشسبرکهر

ر(1)دورشس شنربرخوردشررشسب برکهردررشوشه رحاک رشزرشينرشس.

ر اهسجاری روقوع رشسکلت زمان -های

رMusculoskeletal Deformity)عضال   رشزر( ريک  در

هایرسمبرتقعررکوتاهرورعضالترورمفاصل،رعضالترورلیاامسب

رم لیاامسب رکشی ه رتح ب رسمب ر32-2)شو  های ر تیجهر( در

رفعالیبرعضالتر سببربهرشفرشدرطبیع رتغییررکس  رشحتماالً دررشينر.

-عضالتردياررجهبرجبرشنرشينرشختالل،رفعالیبرحالبرمفاصلرو

رفعالیب رحینرش جام رش جامرهایرجبرش  ردر رروزمره هایرورزش رو

رم م  ر ظر ربه رمسطق  ربسابرشين رکوش دهس ، رتغییرررس  ترين

ربیومکا یک ردررسطحرشتکاربررکسترلرپاسچررورتعادلرتأثیرربااشرد

رمطارشينرشمررکه رشينرتحقی ر یز ردر ر تايجرحاصله هربقبردششبرببا

رصاف طوری ردشرشی رشفرشد ردر ردشخلرکفکه رسمب رعضالت پا

رورعضالترسمبرخارجرفعالیبرکمتریفعالیبربیش  سببربهررتر

ر.(32،ر1)رس دششترپایرطبیع شفرشدردشرشیرکف

دوقلوردشخل ،رخارج رور عل ردرردوررعالیبرعضالتفدرربررس ر

رتفاوترمعسادشریر ر ش گروه ر تايجرتحقی رمشاه ه ربا مورل روررکه

بهر ظرر.ر(21،ر22)رخوش  ردشردهمکارشنرورشسماعیل رورهمکارشنره 

،رثباترزش ورورمچرشيستادنرس ر قشرپال تارفلکسورهاردررطولرم 

رمهاررشرخشرشستخوشنردرشب ربهرح شقلرپا،  ئ رورحفظرش رژیربا

رشودرسا  نر وسانرمرکزرجرمرتعريفرم  شينر تايجرباعثررش ر.

رم  ردي گاه رکشين ربهرشود رکه ر عل  رو ردوقلو رعضالت رفعالیب ه

رم  رمسته  رآشیل رتا  ون رتأثیر رتحب رقرشررر وعگرد   رپا پاسچر

رس رکهرعضالتردوقلوربارتوجهربهرشينرشوشه ربهر ظرر م .ر ایر  

،رور عل ردررپرو یشنرورسوپیسیشنرمچر قشرمعسادشریردششتهرباشس 

رش حرشف رشين رربسابرشين ردر رتغییری ربه رمسجر رپا رپاسچر فعالیبردر

رور عل ر م  رگرددعضالتردوقلو گیریرقطع ردررشينرشلبتهر تیجه.

ردقی  رتحقیقات ر یازمس  ربیشمورد، رو رتحقی رر.شسبرترتر  تايج

رزمیسه رم شرکرحارر، رو رشطالعات رشفزشيش ربرشی ررش رمساسب شي 

ربیش رم علم  رفرشه  رحوزه رشين ردر رتحقیقاترر.آوردتر  تايج

ر تايجرتحقی رحارررورهمکارشنروربیساباج رورر1وش گ همکارشنربا

خوش  ر تايجرتحقیقاترآ هاربار تايجرخوش  ر  شر  رکهردلیلر اه ه 

هایرآزمود  )توشنر اش رشزرتفاوتردررجسسیبتحقی رحاررررشرم 

رسن(زن رآزمود  ( وجوش ان)، رتع شد رها، ر) رشز آزمود  رر1شستفاده

رسال  ره ( رروشو رتفاوت رش  شزهشسین ردرررهای گیری

                                                             
1 Wang 
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 دش سب(رپار ا یمر شستفادهرشزرروشرشاخصرقوارطول)اتتحقیق

ر.(28،ر24)

ر ازک ر اهسجاریفعالیبرعضله ربا ربینرشفرشد ردر کفرپایرر ئ ربلس 

بودررطبیع تررشزرگروهرهایرمختلفرشيستادنرک دررموقعیبصافر

رموقعیبرت  ردو رشينرتفاوتردر رورت که رشش ربسته رسرباالرپا پا

 تايجرر.دشرشیرکفرپایرطبیع ربودرتررشزرگروهبطوررمعسادشریرک 

ر تايجرتحقی رها ب رمورل ر1حاصلربا رورورهمکارشنر2ورهمکارشن،

تررفعالیبرک .ر(21،ر22،ر2) خوش  ردشردشسماعیل رورهمکارشنره 

ر ازک رگعضله ردر ربلس ، ر   رروه ربارکف رهمرشه رکه رصاف پای

بهرصورتررشحتماالًر،رپرو یشنربیشرشزرح رمفصلرتحبرقاپ رشسب

برجبرش  ردررجهبرجلوگیریرشزرباررزيادیربررقواردشخل رفعالی

رشسب رکفرپا رممکنرشسبرباعثرشينر تیجهشسینرشينريافتهه . -ها

-پاي شریرک ر،گیریرشودرکهرشفرشدیرکهرکفرپایرصافردشر  

-تررعضلهر ازکتریردررجا برخارج رمچرپاربهرخاطررفعالیبرک 

دي گ ردرر احیهررسیب ئ ربلس ردشر  ردرر تیجهرشينرشفرشدررشرمستع رآ

رم  رپا رمچ رب ر،کس خارج  ر تايج ربا رورر3مانول  ربیساباج  و

رعلبرشينر اه ه رهمکارشن رم خوشنر یسبرکه ربهرخوش  ررش توشن

رب  رکه رحینردوي نرشينر سببردشد مانرفعالیبرعضالترساقررش

ربیساباج رورهمکارش شهاردررتحقی ربررس رکردهرشسبرورآزمود  

رروشرشاخصرقوارشزر رشستفادهرطول رمیا  رپا برشیرتعیینر وعرپا

ربود  رکهرممکنرشسبردلیل ربرر اه  ر تايجرتحقی رکرده خوش  ربا

رر.(26،ر28،ر30)ر حارررباش 

کفرپایرردرربینرشفرشدربار اهسجاری شم رقر  فعالیبرعضلهردرشب

ربودرطبیع تررشزرگروهرهایرمختلفرشيستادنربیشصافردررموقعیب

هرپارسرباالربپارشش ربستهرورت دورموقعیبرت شينرتفاوتردرررکه

ربیش رمعسادشری ربودطور رطبیع  ردشرشیرکفرپای رگروه رشز رکهرتر

                                                             
1 Hant 
2 Murley 
3
 Backman 

،رها برورهمکارشن،رورهمکارشنر4صلربار تايجرتحقی رگری تايجرحا

رهمکارشن روش گرو رهمکارشن، رو رهمکارشنررورمورل  رو شسماعیل 

ر.(24-22،ر32،ر2)رخوش  ردشرده 

ر ر اهسجاری ردر رورعیبررپایکف ردر رقاپ  رتحب رمفصل صاف

تررعضلهرساق رسببرتالشربیششسبرممکنرر،پرو یشنرقرشرردشرد

ق شم ردرروشکسشربهرشفزشيشرپرو یشنرمفصلرتحبرقاپ رورتالشر

رصورترم  رمفصل رشين ردر رپرو یشن رکاهشرگشتاور .رگیردبرشی

ر تايجرتحقیقاترب  ربا ربیساباج رورول ر تايجرتحقی رحارر مانرو

ر یزرم علبرشينر اه رکهشنر یسبروخه رهمکارشن توشنرخوش  ررش

مانرفعالیبرعضالترساقررشرحینردوي نربهرشينر سببردشدرکهرب 

ر رشز رهمکارش ش رو ربیساباج  رو رشسب رکرده رشاخصربررس  روش

ر رکهرقوارطول رمیا  رپا ربود   رکرده رشستفاده رپا ر وع رتعیین برشی

ر تايجرتحقی رممکنرشسبردلیل ربرشیر اه  ربا رباش خوش   رحارر

ر.(26،ر28)

رتفاوت رتغايه، هایرفردیرورعوشمل رما س رکسترلرورعیبرروح ،

رجرشزرمح ودهرکسترلرمحققانربود  رهارخاسطحرش ایزشرآزمود  

رمح وديب رجمله رشز رثببرو رشز رشستفاده رع م رحارر رتحقی  های

رش  شزه رجهب ردرشبسوز   رعضله رشلکتريک  رفعالیب   رگیری

رشيسورتوررشصل رپا)رخلف  ورع مرتوجهربهرعضالتر وشح رباالترر(

ر.بود  

ر

 گیرینتیجه

رس رتغییرردررآ اتوم ر رمالرپا،رفعالیبرعضالتررشردرربهر ظررم 

رفعالیب رم ط  رقرشر رتاثیر رتحب رورزش  رو رروزش ه رکهرهای ده 

رم  رتغییررده متعاقباً بررر یتحقرنيشرجي تا.رتوش  رشلاوهایرآسیبررش

پاربررعملکردرش  شمرر عیطبرریغربیرعورجامعرور یدقر لزومربررس

ر یمساسبرتأکر بر امهردرما ر طرشحریهساامررشهررفتنربرشر تحتا 

شودرردسبرآم هردررشينرتحقی ،رپیشسهادرم هربارتوجهر تايجربر.ردشد

                                                             
4 Gray 
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رگروه،ررهایتفاوتربهترردرکربرشی ردو ربین رعضالت فعالیب

رجامعه ردر رمشابه رمسنتحقیق  رشفرشد رخصوصاً ربزرگتر رشی ورتر

ر.عضالتر وشح رباالتررش جامرگیرد

 

 

 

 

 

 تشکر و قدرداني

تمامررشز رش خود تشکر و ق ردش   مرشتب  ويسس گان وسیله ب ين

رخوشرزم ر ردش شااه رب    رتربیب ردش شک ه رآزمايشااه مسئولین

ر.ردشر  کسس هردررشينرتحقی رشعالمرم رتهرشنروردش شجويانرشرکب
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