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 ؾغم قؼایط و دوؿؼارٌی و ظارزی پًِ ؾضالت ٌّارةٍغی ةا رفحً راه قؼایط دو ظی ران و زاٌّ ىفامم اوج گكحاور ةؼرؿی صاضؼ پژوُف ُغف

 کیٍحیک و کیٍياجیک. ةّد ؿانو داٌكسّی ىؼد ٌفؼ 15 قاىم صاضؼ پژوُف آىاری ٌيٌَّ .ةّد رفحً اؿحلؼار راه ىؼصهَ ظی ٌّارةٍغی از اؿحفاده

 دوقؼایط ظی ُؼجؽ 1000 ةؼداریٌيٌَّ ٌؼخ ةا ٌیؼومفضَ دؿحگاه و ُؼجؽ 100 ةؼداری ٌيٌَّ ٌؼخ ةا و Vicon دورةیً 4 جّؿط جؼجیب ةَ صؼکث

 جضحاٌی اٌغام دو ةؼ ىحؼىیهی 14 كعؼ ةا ىارکؼ 16 کَ ةّد plug in gait قیّه ةؼظتق ىارکؼگػاری روش. قغ دتث ٌّارةٍغی غونة و ةا رفحً راه

. قغ دتث رفحً راه ؿیکم یک ظی ٌّارةٍغی ةغون و ةا رفحً راه قؼایط دو ظی صؼکث کیٍحیک و کیٍياجیک. گؼفثىی كؼار چپ و راؿث ؿيث

 گكحاور ىلادیؼ کَ کَ داد ٌكان صاضؼ پژوُف ٌحایر. قغ اؿحفاده 05/0 ىؿٍاداری ؿعش در آىاری جضهیم زِث ُيتـحَ جی جـث آزىّن از

 اؿث کؼده پیغا افؽایف داریىؿٍی ظّر ةَ ٌّارةٍغی ةغون قؼایط ةا ىلایـَ در ٌّارةٍغی ةا رفحً راه قؼایط ظی ران ىفنم اکـحٍـّری

(005/0;P .)ًٌغاد ٌكان آىاری نضاظ ةَ را اظحالفی قؼایط دو ةیً ران ىفنم فهکـّری زاٌّ و گكحاور ـّریاکـحٍ گكحاور اوج ىلادیؼ ُيچٍی 

(05/0<P .)جّان ةیان ٌيّد کَ ٌّارةٍغی ؾضالت پًِ ظارزی و دوؿؼراٌی ةؼ ىلادیؼ اوج گكحاور ىفنم را ةیكحؼ از ىلادیؼ ةَ ظّر کهی ىی

جّاٌغ كغرت پؼوپانژن اٌغام جضحاٌی را ظی ضالت ةا افؽایف اوج گكحاور اکـحٍـّری ران ىیو ٌّارةٍغی ایً ؾ غةاقگكحاور ىفنم زاٌّ ادؼگػار ىی

 غ. ٍفاز ُم دادن راه رفحً افؽایف دُ

 ٌّارةٍغی راه رفحً، کیٍحیک،گكحاور،: واژگان کهیسی
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 چکیسه ةهٍس

    ىلسىَ

 ُایفؿانیث ازؼای ظی در را ةؽرگی گكحاوری ٌیؼوُای ىفنم ایً ةاقغ،ىی رفحً راه ٍُگام در جضحاٌی اٌغام ىفامم ىِيحؼیً از یکی زاٌّ ىفنم

 زاٌّ ىفنم روی ةؼ فؼوٌحال مفضَ در  را آداکكٍی گكحاور زىیً انؿيمؾکؾ ٌیؼوی رفحً، راه ٍُگام. کٍغىی جضيم رفحً راه ُيچّن روزاٌَ

 ةاؾخ و یاةغىی افؽایف افؼاد ةؼظی در کٍٍغهٌؽدیک حاورگك ایً ىیؽان(. Hunt MA., 2006) کٍغىی جضيیم رفحً راه اؿحاٌؾ ظی ىؼصهَ

 ,.Oatis Carol A) قّد ىی زاٌّ ىفنم داظهی کيپارجيان اؿحئّآرجؼیث ةَ ىٍسؼ ٌِایث در کَ قغه زاٌّ ىفنم داظهی زاٌب ُایةافث جعؼیب

 Rudolph et al., 2007; Rudolph et) آیغىی صـاب ةَ کٍِـانی ؿٍیً در ٌاجّاٌی امهی ؾهم یکی زاٌّ اؿحئّآرجؼیث (.2009

al.,2007; Ettinger et al.,1994; Hochberg,2001; Lawrence et al.,1998.) ُای درىاٌی درىاٌگؼان ةَ دٌتال پیغا ٌيّدن قیّه

ُای هةاقٍغ. ٌّارةٍغی ؾضالت یکی از قیُّای ؿٍی ىعحهف ىیزِث کاُف ةارُای ىفنهی زِث پیكگیؼی از گـحؼش آؿیب ىفامم در گؼوه

ُای ةاقغ. ةا وزّد ایً ادؼات ؾهيی ایً قیّه درىاٌی ةَ ویژه ةؼ ىحغیؼُای ةیّىکاٌیکی در ظی فؿانیثدرىاٌی غیؼجِازيی زِث ایً اىؼ ىی

 ةا رفحً راه قؼایط دو ظی ران و زاٌّ ىفامم اوج گكحاور ةؼرؿی صاضؼ پژوُف روزىؼه ةَ نضاظ ؾهيی ىّرد ةؼرؿی كؼار ٌگؼفحَ اؿث. ُغف

 .ةّد رفحً اؿحلؼار راه ىؼصهَ ظی ٌّارةٍغی از اؿحفاده ؾغم قؼایط و دوؿؼارٌی و ظارزی پًِ ؾضالت ةٍغیٌّار

 روش جدلیق

ؿانو،  ؾضالٌی ؾنتی و اؿکهحی ؿیـحو از ةؼظّرداری. ٌيّدٌغ قؼکث جضلیق ایً در داوظهتاٌَ ةعّر ؿانو ىؼد داٌكسّیان از ٌفؼ 15 جؿغاد

ؿال از قؼایط ورود  30 جا 20 ؿٍی داىٍَ در گؼفحً كؼار و ةغن ىفامم از یک ُیچ در درد ٌغاقحً جضحاٌی، و فّكاٌی اٌغام در مغىات ٌغاقحً

 آٌحؼوپّىحؼیکی ُایداده اةحغا .ةّد کیهّگؼم 2/54±9/5ىحؼ، وزنؿاٌحی 170±8ؿال، كغ 2/24±5/3ُا ةَ پژوُف ةّد. ىیاٌگیً ؿً آزىّدٌی

 قکم کؼوی ىارکؼُای ؿپؾ. قغ دتث کیٍحیکی پاراىحؼُای ىضاؿتَ ةؼای ٌکـّس افؽاری ٌؼم ةؼٌاىَ در ٌیاز ىّرد ُایداده ؾٍّان ةَ آزىّدٌی

 ٌؼؼ در آزىایكگاه ظّل در ىحؼی، 18 روی پیاده ىـیؼ یک .گؼدیغٌغ ٌنب Plug in gait قیّه ظتق ةؼ ٌّر کٍٍغه ىٍؿکؾ ىحؼیىیهی 14

* ىحؼ ؿاٌحی150 ؾؼض*ىحؼ یاٌحی300 ظّل)  اةؿاد ةا کانتیؼاؿیّن فضای یک ثداق كؼار ىـیؼ وؿط در کیـحهؼ ٌیؼوی جعحَ دو قغ گؼفحَ

 از ؾضالٌی جارُای راؿحای در و دوؿؼراٌی و ظارزی پًِ ؾضهَ دو روی ةؼ کیٍؽیّ ٌّارُای ؿپؾ .قغ گؼفحَ ٌؼؼ در( ىحؼ ؿاٌحی 300 ارجفاع

 قاىم وایکان، صؼکحیجضهیم ؿیـحو از رفحً، راه کیٍحیکی غیؼُایىح گیؼیاٌغازه ؼایة. گؼدیغ ٌنب جضحاٌی اٌحِای ؿيث ةَ فّكاٌی اٌحِای

  ؿعش ةاجؼورث فیهحؼ از اؿحفاده ةا آىغه دؿث ةَ کیٍحیکی ُایداده. قغ اؿحفاده ُؼجؽ 100 ةؼداری ٌيٌَّ فؼکاٌؾ ةا جی، ؿؼی دورةیً چِار

 ُيچٍیً .قغٌغ ُيّار Hz6 ةؼش فؼکاٌؾ ةا( Fourth order  Butterworth low pass filter, zero leg)فازی  اظحالف ةغون و چِار

 اؿحفاده ُؼجؽ1000 ةؼداری ٌيٌَّ فؼکاٌؾ ةا( ىحؼ ىیهی 600* 400) کیـحهؼ ٌیؼوی مفضَ دو از زىیً انؿيم ؾکؾ ٌیؼوُای گیؼی اٌغازه ةؼای

  کیٍحیکی ُای داده جضهیم ىٍؼّر ةَ .قغ آوریزيؽ ُؼجؽ 20 فؼکاٌؾ ةؼش ةا گػر پاییً فیهحؼ از اؿحفاده ةا انؿيم ؾکؾ ٌیؼوی اظالؾات. قغ

 05/0ُا از آزىّن جی ُيتـحَ در ؿعش ىؿٍاداری زِث جضهیم آىاری داده .قغ اؿحفاده Polygan افؽار ٌؼم و Vicon Nexus افؽار ٌؼم از

 اؿحفاده قغ. 

 ٌحایج

ً ةا ٌّارةٍغی در ىلایـَ ةا قؼایط ةغون ٌّارةٍغی ٌحایر پژوُف صاضؼ ٌكان داد کَ ىلادیؼ گكحاور اکـحٍـّری ىفنم ران ظی قؼایط راه رفح

(. ىلادیؼ اوج گكحاور اکـحٍـّری زاٌّ ةیً دو قؼایط اظحالفی را ةَ نضاظ آىاری ٌكان P;005/0ةَ ظّر ىؿٍی داری افؽایف پیغا کؼده اؿث )

  (.P>05/0ٌغاد )

 ن درقؼایط راه رفحً ةا و ةغون ٌّارةٍغی(. اوج گكحاور اکـحٍـّری دو ىفنم زاٌّ و را1زغول                      

 پای راست بدون نواربندی بانواربندی سطح معناداری
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ٌحایر پژوُف صاضؼ ٌكان داد کَ ىلادیؼ گكحاور فهکـّری ىفنم ران ظی قؼایط راه رفحً ةا ٌّارةٍغی در ىلایـَ ةا قؼایط ةغون ٌّارةٍغی 

(، ُيچٍیً ىلادیؼ اوج گكحاور فهکـّری زاٌّ ةیً دو قؼایط اظحالفی را ةَ نضاظ آىاری ٌكان ٌغاد P>05/0داری را ٌغاقحَ اؿث )اظحالف ىؿٍی

(05/0<P.) 

 ةدخ و ٌحیجَ گیصی

ٌحایر پژوُف صاضؼ ٌكان داد کَ ىلادیؼ گكحاور اکـحٍـّری ىفنم ران ظی قؼایط راه رفحً ةا ٌّارةٍغی در ىلایـَ ةا قؼایط ةغون ٌّارةٍغی 

  Morrisٌكان ٌغاد. ةَ ظّر ىؿٍی داری افؽایف پیغا کؼده اؿث. ىلادیؼ اوج گكحاور اکـحٍـّری زاٌّ ةیً دو قؼایط اظحالفی را ةَ نضاظ آىاری 

ُای ُای کهیٍیکی ُيچّن آؿیباؿکهحی در ؿایؼ ىٍاظق و آؿیبو ُيکاران جيؼکؽ ظّد را ةؼ روی ؿیـحو ؾضالٌی Kalronو ُيکاران و 

اٌغُای (. أظیؼا ىلاالت زیادی در ارجتاط ةا ادؼات ةMorris et al, 2012; Kalron et al, 2013ؾنتی و نٍفاجیک ىّرد ارزیاةی كؼار دادٌغ )

اٌغ. ةَ ظّر کهی، کیٍؽیّ ةَ چاپ رؿیغه اؿث. جؿغادی از ایً ىلاالت ةَ ىلایـَ ةاٌغ کیٍؽیّ ةا ةاٌغُای ؿاظحگی و یا ةغون جغاظم پؼداظحَ

 (.Parreira et al, 2014ةاٌغُای کیٍؽیّ ىؽیث ىؿٍادار و ىِيی را ٌكان ٌغادٌغ و یا ایً ىؽیث ةَ نضاظ کهیٍیکی ظیهی کو ةّده اؿث )

Chang  یاةغ ةا وزّد ایً كغرت ٌكان دادٌغ کَ صؾ وضؿیث ىفنم در ادؼ اؿحفاده از ٌّارُای کیٍیؽیّ ةِتّد ىی 2010و ُيکاران در ؿال

grip جضث جادیؼ اؿحفاده از جیپیٍگ ٌّارُای کیٍؽیّ كؼار ٌيی( گیؼدChang et al, 2010 .)Vithoulka  گؽارش  2010و ُيکاران در ؿال

دُغ، ةا وزّد ایً ىلادیؼ صغاکذؼ گكحاور ایؽوکیٍحیک ةا اؿحفاده ٍغی ىلادیؼ صغأکذؼ گكحاور را در اٌلتاضات دروٌگؼا افؽایف ىیٌيّدٌغ کَ ٌّارة

جّان ةیان ٌيّد کَ ٌّارةٍغی ؾضالت پًِ ظارزی و ةَ ظّر کهی ىی(. Vithoulka et al, 2010از جیپیٍگ کیٍؽیّ جغییؼی را ٌكان ٌغاد )

ةاقغ و ٌّارةٍغی ایً ؾضالت ةا افؽایف اوج گكحاور ؼ اوج گكحاور ىفنم را ةیكحؼ از ىلادیؼ گكحاور ىفنم زاٌّ ادؼگػار ىیدوؿؼراٌی ةؼ ىلادی

 جّاٌغ كغرت پؼوپانژن اٌغام جضحاٌی را ظی فاز ُم دادن راه رفحً افؽایف دٍُغ.اکـحٍـّری ران ىی
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 چکیسه کّجاه

اظػ و ةؼرؿی ؿیگٍال انکحؼوىایّگؼافی در فؿانیث ُای ورزقی ىی جّاٌغ اظالؾات ىفیغی در ظنّص وضؿیث ؾنتی، ؾضالٌی ةغن ورزقکار در 

ىضللیً كؼار دُغ. یکی از ىِو جؼیً ىكکالت در صّزه ؿیگٍال ُای صیاجی پحاٌـیم ضؿیف ؿیگٍال اظػ قغه و جادیؼ جغاظالت در آن  اظحیار

اؿث. ةعف اؾؼيی از ایً جغاظالت در صّزه ورزش ىؼةّط ةَ آرجیفکث صؼکحی ىی ةاقغ. در ایً ىلانَ ةَ دٌتال ظؼاصی یک ىغار دتث ؿیگٍال 

حیو کَ ةا صػف ؿیو و کاةم و جذتیث ىّكؿیث ىغار دتث روی پّؿث ةحّاٌیو آرجیفکث ُای صؼکحی را ةَ صغاكم ىيکً انکحؼوىایّگؼافی ُـ

ةؼؿاٌیو. ُغف از ایً کار ایساد اىکان ةَ کارگیؼی ؿیـحو دتث ؿیگٍال انکحؼوىایّگؼافی در صؼکات ورزقی پؼجضؼکی اؿث کَ ؾغم جذتیث 

کحی در ؿیگٍال دتث قغه قّد. ةغیً جؼجیب در ایً پژوُف پؾ از ةؼرؿی ؾّاىم ىّدؼ ةؼ دتث ؿیـحو ىی جّاٌغ ىّزب ةؼوز ٌّیؽُای صؼ

ؿیگٍال و ؿپؾ ةیان روش ُای ىحغاول در صػف آرجیفکث صؼکحی ةَ ةؼرؿی ىغار ظؼاصی قغه و ٌحایر صامم از اٌسام آزىایكات ةؼ روی ایً 

 ىغار ظّاُیو پؼداظث. 

 

 یؽ صؼکحی، آرجیفکث، انکحؼود فؿالانکحؼوىایّگؼافی، ٌّواژگان کهیسی: 
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 کّجاه چکیسه

 ؾغم قؼایط و دوؿؼارٌی و ظارزی پًِ ؾضالت ٌّارةٍغی ةا رفحً راه قؼایط دو ظی ىفنم ىچ پا اوج گكحاور ةؼرؿی صاضؼ پژوُف ُغف

 کیٍحیک و کیٍياجیک. ةّد ؿانو داٌكسّی ىؼد ٌفؼ 15 قاىم صاضؼ پژوُف آىاری ٌيٌَّ .ةّد رفحً اؿحلؼار راه ىؼصهَ ظی ٌّارةٍغی از اؿحفاده

 دوقؼایط ظی ُؼجؽ 1000 ةؼداریٌيٌَّ ٌؼخ ةا ٌیؼومفضَ دؿحگاه و ُؼجؽ 100 ةؼداری ٌيٌَّ ٌؼخ ةا و Vicon دورةیً 4 جّؿط جؼجیب ةَ صؼکث

 جضحاٌی اٌغام دو ةؼ ىحؼىیهی 14 كعؼ ةا ىارکؼ 16 کَ ةّد plug in gait قیّه ةؼظتق ىارکؼگػاری روش. قغ دتث ٌّارةٍغی ةغون و ةا رفحً راه

. قغ دتث رفحً راه ؿیکم یک ظی ٌّارةٍغی ةغون و ةا رفحً راه ایطقؼ دو ظی صؼکث کیٍحیک و کیٍياجیک. گؼفثىی كؼار چپ و راؿث ؿيث

 پالٌحار گكحاور اوج داد ٌكان صاضؼ پژوُف ٌحایر .قغ اؿحفاده 05/0 ىؿٍاداری ؿعش در آىاری جضهیم زِث ُيتـحَ جی جـث آزىّن از

 ٍُگام در ىچ پا فهکـّری دورؿی گكحاور اوج ُيچٍیً (.P;033/0) ةاقغدارا ىی  را داری ىؿٍی افؽایف آىاری نضاظ ةَ ىچ پا فهکـّری

 .(P;263/0) داد ٌكان را داریىؿٍی کاُف آىاری نضاظ ةَ راٌی ؿؼ دو و ظارزی پًِ ؾضالت ٌّارةٍغی

 ٌّارةٍغی راه رفحً، کیٍحیک،گكحاور،: واژگان کهیسی
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 چکیسه ةهٍس

    ىلسىَ

ُای ؿٍی ىاٌی زِث کاُف ةارُای ىفنهی زِث پیكگیؼی از گـحؼش آؿیب ىفامم در گؼوهُای دردرىاٌگؼان ةَ دٌتال پیغا ٌيّدن قیّه

ةاقغ. ةا وزّد ایً ادؼات ؾهيی ایً قیّه درىاٌی ةَ ُای درىاٌی غیؼجِازيی زِث ایً اىؼ ىیةاقٍغ. ٌّارةٍغی ؾضالت یکی از قیّهىعحهف ىی

 اوج گكحاور ةؼرؿی صاضؼ پژوُف نضاظ ؾهيی ىّرد ةؼرؿی كؼار ٌگؼفحَ اؿث. ُغف ُای روزىؼه ةَویژه ةؼ ىحغیؼُای ةیّىکاٌیکی در ظی فؿانیث

 اؿحلؼار راه ىؼصهَ ظی ٌّارةٍغی از اؿحفاده ؾغم قؼایط و دوؿؼارٌی و ظارزی پًِ ؾضالت ٌّارةٍغی ةا رفحً راه قؼایط دو ظی ىفنم ىچ پا

 .ةّد رفحً

 روش جدلیق

ؿانو،  ؾضالٌی ؾنتی و اؿکهحی ؿیـحو از ةؼظّرداری. ٌيّدٌغ قؼکث جضلیق ایً در اوظهتاٌَد ةعّر ؿانو ىؼد داٌكسّیان از ٌفؼ 15 جؿغاد

ؿال از قؼایط ورود  30 جا 20 ؿٍی داىٍَ در گؼفحً كؼار و ةغن ىفامم از یک ُیچ در درد ٌغاقحً جضحاٌی، و فّكاٌی اٌغام در مغىات ٌغاقحً

 آٌحؼوپّىحؼیکی ُایداده اةحغا .ةّد کیهّگؼم 2/54±9/5ىحؼ، وزنؿاٌحی 170±8كغ ؿال، 2/24±5/3ُا ةَ پژوُف ةّد. ىیاٌگیً ؿً آزىّدٌی

 قکم کؼوی ىارکؼُای ؿپؾ. قغ دتث کیٍحیکی پاراىحؼُای ىضاؿتَ ةؼای ٌکـّس افؽاری ٌؼم ةؼٌاىَ در ٌیاز ىّرد ُایداده ؾٍّان ةَ آزىّدٌی

 گؼفحَ درٌؼؼ آزىایكگاه درظّل ىحؼی، 18 روی پیاده ىـیؼ یک.گؼدیغٌغ ٌنب Plug in gait قیّه ظتق ةؼ ٌّر کٍٍغه ىٍؿکؾ ىحؼیىیهی 14

 ارجفاع* ىحؼ ؿاٌحی150 ؾؼض*ىحؼ یاٌحی300 ظّل)  اةؿاد ةا کانتیؼاؿیّن فضای یک داقث كؼار ىـیؼ وؿط در کیـحهؼ ٌیؼوی جعحَ دو قغ

 اٌحِای از ؾضالٌی جارُای راؿحای در و دوؿؼراٌی و یظارز پًِ ؾضهَ دو روی ةؼ کیٍؽیّ ٌّارُای ؿپؾ .قغ گؼفحَ ٌؼؼ در( ىحؼ ؿاٌحی 300

 چِار قاىم وایکان، صؼکحیجضهیم ؿیـحو از رفحً، راه کیٍحیکی ىحغیؼُای گیؼیاٌغازه ؼایة. گؼدیغ ٌنب جضحاٌی اٌحِای ؿيث ةَ فّكاٌی

 و چِار  ؿعش ةاجؼورث فیهحؼ از اؿحفاده ةا غهآى دؿث ةَ کیٍحیکی ُایداده. قغ اؿحفاده ُؼجؽ 100 ةؼداری ٌيٌَّ فؼکاٌؾ ةا جی، ؿؼی دورةیً

 ةؼای ُيچٍیً .قغٌغ ُيّار Hz6 ةؼش فؼکاٌؾ ةا( Fourth order  Butterworth low pass filter, zero leg)فازی  اظحالف ةغون

. قغ اؿحفاده ُؼجؽ1000 یةؼدار ٌيٌَّ فؼکاٌؾ ةا( ىحؼ ىیهی 600* 400) کیـحهؼ ٌیؼوی مفضَ دو از زىیً انؿيم ؾکؾ ٌیؼوُای گیؼی اٌغازه

 ازٌؼم  کیٍحیکی ُای داده جضهیم ىٍؼّر ةَ .قغ آوریزيؽ ُؼجؽ 20 فؼکاٌؾ ةؼش ةا گػر پاییً فیهحؼ از اؿحفاده ةا انؿيم ؾکؾ ٌیؼوی اظالؾات

 اؿحفاده قغ. 05/0ی ُاازآزىّن جی ُيتـحَ در ؿعش ىؿٍادارزِث جضهیم آىاری داده .قغ اؿحفاده Polygan افؽار ٌؼم و Vicon Nexus افؽار

 ٌحایج

 راٌی ؿؼ دو و ظارزی پًِ ؾضالت ةا ٌّارةٍغی و ةغون ٌّارةٍغی ٍُگام در ىچ پا فهکـّری پالٌحار گكحاور اوج کَ ٌحایر پژوُف صاضؼ ٌكان داد

 ةغون و ٌّارةٍغی ةا ٍُگام در پا ىچ فهکـّری دورؿی گكحاور اوج ُيچٍیً. (P=033/0) داد ٌكان را داری ىؿٍی افؽایف آىاری نضاظ ةَ

    . (1)زغول  (P;263/0) غادٌ ٌكان را داریىؿٍی اظحالف آىاری نضاظ ةَ راٌی ؿؼ دو و ظارزی پًِ ؾضالت ٌّارةٍغی

 (. گكحاور ىفنم ىچ پا ظی دو قؼایط ةا و ةغون ٌّارةٍغی1زغول 

 ةدخ و ٌحیجَ گیصی

ظی قؼایط راه رفحً ةا ٌّارةٍغی در ىلایـَ ةا قؼایط ةغون ٌّارةٍغی ةَ پالٌحار فهکـّری ىچ پا ٌحایر پژوُف صاضؼ ٌكان داد کَ ىلادیؼ گكحاور 

 پًِ ؾضالت ٌّارةٍغی ةغون و ٌّارةٍغی ةا قؼایط در پا ىچ فهکـّری دورؿی ورگكحا اوج ُيچٍیً ظّر ىؿٍی داری افؽایف پیغا کؼده اؿث.

أظیؼا ىلاالت زیادی در ارجتاط ةا ادؼات ةاٌغُای کیٍؽیّ ةَ چاپ رؿیغه  .غادٌ ٌكان را داریىؿٍی جغییؼ آىاری نضاظ ةَ راٌی ؿؼ دو و ظارزی

اٌغ. ةَ ظّر کهی، ةاٌغُای کیٍؽیّ ىؽیث ىؿٍادار ی ؿاظحگی و یا ةغون جغاظم پؼداظحَاؿث. جؿغادی از ایً ىلاالت ةَ ىلایـَ ةاٌغ کیٍؽیّ ةا ةاٌغُا

 2010و ُيکاران در ؿال  Chang . (Parreira et al, 2014و ىِيی را ٌكان ٌغادٌغ و یا ایً ىؽیث ةَ نضاظ کهیٍیکی ظیهی کو ةّده اؿث )

 پای راؿث ةغون ٌّارةٍغی ةاٌّارةٍغی ؿعش ىؿٍاداری

 پهٍحار فهکـّری 21/0±72/1 17/0±83/1 *033/0

 فهکـّریدورؿی 03/0±09/0 18/0±04/0 263/0
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جضث جادیؼ اؿحفاده از جیپیٍگ  gripیاةغ ةا وزّد ایً كغرت ٍیؽیّ ةِتّد ىیکَ صؾ وضؿیث ىفنم در ادؼ اؿحفاده از ٌّارُای کی ٌغٌكان داد

ىلادیؼ صغأکذؼ ٌّارةٍغی کَ  گؽارش ٌيّدٌغ 2010و ُيکاران در ؿال  Vithoulka(. Chang et al, 2010گیؼد )ٌّارُای کیٍؽیّ كؼار ٌيی

غاکذؼ گكحاور ایؽوکیٍحیک ةا اؿحفاده از جیپیٍگ کیٍؽیّ جغییؼی را ٌكان ا وزّد ایً ىلادیؼ ص، ةدُغگكحاور را در اٌلتاضات دروٌگؼا افؽایف ىی

جّان ةیان ٌيّد کَ ٌّارةٍغی ؾضالت پًِ ظارزی و دوؿؼراٌی ةؼ ىلادیؼ اوج گكحاور ىفنم ةَ ظّر کهی ىی(. Vithoulka et al, 2010ٌغاد )

جّاٌغ كغرت پؼوپانژن ً ؾضالت ةا افؽایف اوج گكحاور اکـحٍـّری ران ىیو ٌّارةٍغی ای غةاقرا ةیكحؼ از ىلادیؼ گكحاور ىفنم زاٌّ ادؼگػار ىی

 غ.ٍاٌغام جضحاٌی را ظی فاز ُم دادن راه رفحً افؽایف دُ
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 ىلایعَ ظیف فصکاٌط غضهَ وظحّس ىسیانیط ظی فاز ةاال آىسن خصکث اظکّات ةا و ةسون دظحگاه اظيیث
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 چکیسه کّجاه

دُغ کَ ةاقغ. جيؼیٍات ةا وزٌَ آزاد ایً ازازه را ىیُای کار ةا وزٌَ ىیُای آزاد و ىاقیًؽات جيؼیٍات كغرجی اؿحفاده از وزٌَرایسحؼیً جسِی

ٌيایغ. صؼکث در چٍغیً مفضَ اٌسام قغه و ٌیاز ةَ جؿادل دارد. جيؼیٍات ةَ قیّه داةث دؿحگاه انگّی صؼکث را ظی داىٍَ صؼکحی صفغ ىی

در ارجتاط ةا جيؼیً ةا ىاقیً و وزٌَ آزاد در یک انگّی صؼکحی ىكاةَ زِث جؿییً فؿانیث ؾضالٌی ةِیٍَ اٌسام قغه اؿث. جضلیلات اٌغکی 

پاورنیفحؼ  10ُغف ىعانؿَ صاضؼ ىلایـَ فؼکاٌؾ فؿانیث ؾضالت ىفنم زاٌّ ٍُگام ازؼای صؼکث اؿکّات ةا و ةغون دؿحگاه اؿيیث ةّد. جؿغاد 

در دو  ُا صؼکات اؿکّات رادر ایً ىعانؿَ قؼکث کؼدٌغ. آزىّدٌی کیهّگؼم( 82±14ؿاٌحی ىحؼ، وزن:  179±19ؿال، كغ:  29±6ىؼد )ؿً: 

ُای انکحؼوىایّگؼافی ؿعضی ؾضهَ پًِ داظهی ةا ؿیگٍالدرمغ یک جکؼار ةیكیٍَ اٌسام دادٌغ. در ازؼای ُؼ یک از صؼکات،  50ةا قغت قؼایط 

دتث گؼدیغ. آزىّن جی ُيتـحَ ةؼای جسؽیَ و جضهیم  ُؼجؽ 1200ا فؼکاٌؾ ٌيٌَّ ةؼداری ة BTS FREEEMG 300ؿیـحو  اؿحفاده از

ٌحایر پژوُف صاضؼ ٌكان داد کَ فؼکاٌؾ ؾضالٌی ةیكحؼی در ؾضهَ پًِ داظهی ظی ازؼای اؿکّات ةا وزٌَ (. p<0.05آىاری ةکار ةؼده قغ )

ُا ٌكان داد کَ در ةؼٌاىَ جّاٌتعكی زاٌّ ُؼ یک از ایً دو (. یافحPَ;036/0آزاد در ىلایـَ ةا ازؼای اؿکات ةا دؿحگاه اؿيیث وزّد دارد )

 ةاقٍغ.صؼکث کارةؼد ىحفاوجی را دارا ىی

 فؼکاٌؾ ؾضالٌی، اؿکّات، دؿحگاه اؿيیثواژگان کهیسی: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  ورزشیورزشی  فناوریفناوری  وو  مهندسیمهندسی  ،،  نیکنیکبیومکابیومکا

  

  
 چکیسه ةهٍس

    ىلسىَ

 ,.Pollock et al) روز در ُفحَ را جّمیَ کؼده اؿث 2ازؼای صغاكم یک ؿث از جيؼیٍات كغرجی ظی  (ACSM)  کانر آىؼیکایی ظب ورزش

ؾضالٌی در افؼاد ىعحهف )ورزقکاران، افؼاد ىـً، زّاٌان، افؼاد -جيؼیٍات كغرجی ةا وزٌَ آزاد یا دؿحگاه ؿتب ةِتّد ؾيهکؼد ؾنتی .(1998

عش ىّیؼگی ؾضهَ و ُيچٍیً ةِتّد ُياٍُگی دیغه و ...( ىی قّد کَ ؾهث ایً اىؼ، افؽایف ؿعش ىلعؽ فیؽیّنّژیک ؾضهَ ، افؽایف ؿ¬آؿیب

 ,Häkkinen et al., 1998; Hakkinen, Pakarinen, Alen, Kauhanen, & Komi) در فؼاظّاٌی واصغُای صؼکحی و ... ىی ةاقغ

1988; Walker, Peltonen, Avela, & Häkkinen, 2011  ( دو صؼکث اؿکّات ةا وزٌَ آزاد )FWSاؿکّات ةا دؿحگاه اؿيیث ، ) 

(SMSاز صؼکات رایر در ةغٌـازی ُـحٍغ. ایً صؼکات چٍغ ىفنهَ  ؾضالت صسیو اٌغام جضحاٌی را جلّیث کؼده و قتاُث )¬ُای ؾنتی-

(. جيؼیٍات زٌسیؼه Escamilla et al., 2001ؾضالٌی و ةیّىکاٌیکی زیادی ةا ةـیاری از صؼکات ورزقی ُيچّن دویغن و پؼیغن دارٌغ )

ُای روزاٌَ و جؿاىم ةیكحؼ ؾضالت در ىفامم ةا یکغیگؼ ات زٌسیؼه زٍتكی ةاز  ةَ دنیم قتاُث ةیكحؼ ةا فؿانیثزٍتكی ةـحَ  ٌـتث ةَ صؼک

وار  وارد ةؼ ىفنم( ُا و کاُف ٌیؼوی كیچی)ةَ ویژه در ىفنم زاٌّ ةَ دنیم صؼکث کيحؼ مفضَ درقث ٌئی، وارد آىغن فكار کيحؼ ةؼ نیگاىان

 & ,Escamilla et al., 1998; Kibler & Livingston, 2001; Rao, Amarantiniگیؼٌغ )ه كؼار ىیةیكحؼ در ةازجّاٌی ىّرد اؿحفاد

Berton, 2009 ُغف ىعانؿَ صاضؼ ىلایـَ فؼکاٌؾ فؿانیث ؾضالت ىفنم زاٌّ ٍُگام ازؼای صؼکث اؿکّات ةا و ةغون دؿحگاه اؿيیث .)

 ةاقغ.ىی

 روش جدلیق

کیهّگؼم در ایً ىعانؿَ  81±15ىحؼ، و وزن ؿاٌحی 177±5ؿال، كغ  26±7ٌگیً و اٌضؼاف اؿحاٌغارد ؿً پاورنیفحؼ ىؼد ؿانو، ةا ىیا 14جؿغاد 

ُا جسؼةَ کافی در ازؼای چِار صؼکث اؿکّات آزاد، اؿکّات ةا دؿحگاه اؿيیث، اؿکّات یک پا ةا دؿحگاه اؿيیث و قؼکث کؼدٌغ. آزىّدٌی

کؼدٌغ. كتم از قؼکث در آزىّن ر ىٍؼو در ةؼٌاىَ جيؼیٍی ظّد از ایً ؿَ صؼکث اؿحفاده ىیؿال( و ةَ ظّ 3صؼکث نیفث را دارا ةّده )صغاكم

-ُا جکيیم گؼدیغ. ُیچ یک از قؼکث کٍٍغگان ؿاةلَ آؿیبورزقی جّؿط آزىّدٌی-ٌاىَ کحتی و پؼؿكٍاىَ ىؼةّط ةَ اظالؾات پؽقکیرضایث

ُا جكؼیش حَ كتم از ازؼای آزىّن، ٌضّه اٌسام آزىّن ةَ ظّر کاىم ةؼای آزىّدٌیُای زاٌّ، قکـحگی اٌغام جضحاٌی و زؼاصی را ٌغاقحٍغ. یک ُف

ؿعضی ةا اؿحفاده از  EMGُای . ؿیگٍالگیؼی قغ. گؼدیغه و ىیؽان یک جکؼار ةیكیٍَ ُؼ فؼد ةَ ؾٍّان روش ىؿحتؼ در ُؼ یک از اٌغازه

ُؼجؽ  1200ةؼداری ( و ةا فؼکاٌؾ ٌيBTS FREE EMG 300ٌَّل کاٌانَ ؿاظث کكّر ایحانیا )ىغ 16ؿیو دؿحگاه انکحؼوىایّگؼافی ةی

ُا از ٌؼم ةّدٌغ. ةؼای جسؽیَ و جضهیم داده Ag-AgClآوری گؼدیغ. انکحؼودُای ىّرد اؿحفاده از ٌّع انکحؼودُای چـتٍغه یکتار ىنؼف زيؽ

ُای جکؼاری   و ةؼای ةؼرؿی ٌؼىال ةّدن اریاٌؾ ةا اٌغازهُای آىاری از جـث آٌانیؽ واؿحفاده قغ، و ةؼای جسؽیَ و جضهیم 18ٌـعَ  SPSSافؽار

  ( در ٌؼؼ گؼفحَ قغ.p<05/0ویهک اؿحفاده گؼدیغ. ؿعش ىؿٍاداری در ایً پژوُف )-ُا از آزىّن قپیؼوجّزیؽ داده

 ٌحایج

اد در ىلایـَ ةا ازؼای اؿکات ةا ٌحایر پژوُف صاضؼ ٌكان داد کَ فؼکاٌؾ ؾضالٌی ةیكحؼی در ؾضهَ پًِ داظهی ظی ازؼای اؿکّات ةا وزٌَ آز

 (.P;036/0دؿحگاه اؿيیث وزّد دارد )

 ةدخ و ٌحیجَ گیصی

ةاقغ. ٌحایر پژوُف ُغف ىعانؿَ صاضؼ ىلایـَ فؼکاٌؾ فؿانیث ؾضالت ىفنم زاٌّ ٍُگام ازؼای صؼکث اؿکّات ةا و ةغون دؿحگاه اؿيیث ىی

هی ظی ازؼای اؿکّات ةا وزٌَ آزاد در ىلایـَ ةا ازؼای اؿکات ةا دؿحگاه صاضؼ ٌكان داد کَ فؼکاٌؾ ؾضالٌی ةیكحؼی در ؾضهَ پًِ داظ

گؼدد. زِث اؿحفاده دُغ کَ ازؼای صؼکث اؿکّات ةا وزٌَ آزاد ؿتب جلّیث ةیكحؼ ؾضهَ پًِ داظهی ىیاؿيیث وزّد دارد. ایً اىؼ ٌكان ىی

َ ةؼرؿی فؼکاٌؾ ؿایؼ ؾضالت گؼوه چِار ؿؼ راٌی ظی ایً دو صؼکث ُؼ چَ ةِحؼ از ٌحایر ایً پژوُف در جّاٌتعكی و یا در ؾهو جيؼیً ٌیاز ة

 ةاقغ. ىی



  

  ورزشیورزشی  فناوریفناوری  وو  مهندسیمهندسی  ،،  نیکنیکبیومکابیومکا

  

  
 ىٍاةع

1- Escamilla, R. F., Fleisig, G. S., Zheng, N., Barrentine, S. W., Wilk, K. E., & Andrews, J. R. (1998). Biomechanics 

of the knee during closed kinetic chain and open kinetic chain exercises. Medicine and science in sports and 

exercise, 30(4), 556-569 . 

 

2- Escamilla, R. F., Fleisig, G. S., Zheng, N., Lander, J. E., Barrentine, S. W., Andrews, J. R., . . . Moorman, C. T. 

(2001). Effects of technique variations on knee biomechanics during the squat and leg press. Medicine and science in 

sports and exercise, 33(9), 1552-1566 . 

 

3-Pollock, M. L., Gaesser, G. A., Butcher, J. D., Després, J.-P., Dishman, R. K., Franklin, B. A., & Garber, C. E. 

(1998). ACSM position stand: the recommended quantity and quality of exercise for developing and maintaining 

cardiorespiratory and muscular fitness, and flexibility in healthy adults. Med Sci Sports Exerc, 30(6), 975-991. 

 

4-Rao, G., Amarantini, D., & Berton, E. (2009). Influence of additional load on the moments of the agonist and 

antagonist muscle groups at the knee joint during closed chain exercise. Journal of Electromyography and 

Kinesiology, 19(3), 459-466. 

 

5-Walker, S., Peltonen, H., Avela, J., & Häkkinen, K. (2011). Kinetic and electromyographic analysis of single 

repetition constant and variable resistance leg press actions. Journal of Electromyography and Kinesiology, 21(2), 

262-269. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  ورزشیورزشی  فناوریفناوری  وو  مهندسیمهندسی  ،،  نیکنیکبیومکابیومکا
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 چکیسه :

و ةا كّس  پاییٍی ؿحّن ىِؼه ىی ةاقغ کَ جضغب ةَ زهّ دارد و قاىم پٍر ىِؼه و چِار دیـک ةیً ىِؼه ای ىی ةاقغ   ؿحّن فلؼات کيؼی

جّزَ ةَ ایٍکَ وزن جٍَ را جضيم ىی ٌيایغ ةَ ظّر ىؿيّل آؿیب ُایی را ٌیؽ قاىم ىی قّد یکی از آظؼیً گؽیٍَ ُا ةؼای درىان ؾيم فیّژن 

ُای ىؼاکؽ  ُای ٌعـث پژوُف اٌسام جضلیلات کهیٍیکی ةَ زِث پیكگیؼی و درىان دردُای قایؽ ٌاصیَ کيؼی زؽء اونّیثىی ةاقغ   

در کكّر ُای ىعحهف در ایً ىلانَ ىؼوری کَ ُغف ىا ةعف کيؼی از ؿحّن فلؼات ىی ةاقغ .  و ىٍِغؿی پؽقکی اؿث جضلیلات پؽقکی

زِان پژوُف ُا و جضلیلات ةـیاری در ىّرد ؾيم فیّژن و زٍتَ ُای ىعحهف آن و ةایغ ُا و ٌتایغ ُای ىحؿغدی کَ ىؼةّط ةَ ایً ةعف ىی 

ی و مٍؿث ُؼ روز در صال ةؼرؿی ایً ىّضّع و زّاٌب ىعحهف آن ىی ةاقٍغ ُؼ چٍغ ایً روش ىّرد ةاقغ اٌسام قغه اؿث و ىضللان داٌكگاُ

جاییغ كؼار گؼفحَ و در صال اٌسام ىی ةاقغ ونی کیفیث و چگٌّگی آن ىّرد ةؼرؿی و پیكؼفث ىی ةاقغ در صّزه ىٍِغؿی پؽقکی  ةیّ ىکاٌیک 

 ی ىّاد ، پیچ ُای پغیکّالر و ایيپهٍث ُا ىی ةاقغ . ُغف ةؼرؿی ةعف ٌیؼو ُا و ىکاٌیک کار و زیـث ؿازگار

 

  ؾيم فیّژن ، ؿحّن فلؼات ، ةیّىکاٌیک واژگان کهیسی:
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 وانیتال و ةعکحتال  ظَ رػحَ ی ورزػی کؼحی،ورزػکاران جّان ىلایعَ  جّان غضالٌی اٌسام جدحاٌی در
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 داٌكگاه ىضلق اردةیهیرقٍاس ارقغ ةیّىکاٌیک ورزقی، کا -1
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 کّجاه چکیسه

گؼ در ورزش کكحی جّان اٌفساری ؾضالت اٌغام ةاقٍغ و از ؿّی دیدو ورزش ةكکحتال و وانیتال دارای صؼکث پؼش و فؼودُای ةـیاری ىی

ةاقغ. ُغف ایً ىعانؿَ ىلایـَ جّان ؾضالٌی اٌغام جضحاٌی در ورزقکاران ای در جؿییً ىّفلیث ورزقکاران را دارا ىیانؿادهجضحاٌی ٌلف فّق

در ایً ىعانؿَ قؼکث کؼدٌغ. ؿً، كغ،  ورزقکار ىؼد زّان در ُؼ رقحَ، 10زّان ؿَ رقحَ ی ورزقی کكحی، وانیتال و ةـکحتال ةّد. جؿغاد 

ُا در ؿَ گؼوه ةا یکغیگؼ ُيـان ةّد. آزىّدٌی ُا، ُای دىّگؼافیک آزىّدٌیزؼم و قاظل جّده ةغن در ُؼ ؿَ گؼوه یکـان گؼدیغ و ویژگی

 Oneآٌانیؽ واریاٌؾ یکـّیَ ) ُا دتث گؼدیغ. زِث جضهیم آىاری ٌحایر از آزىّنپؼش ؿارزٍث را ؿَ ىؼجتَ ازؼا ٌيّدٌغ و ىیاٌگیً رکّرد آن

way ANOVA ُا ةاالجؼ ُای پژوُف صاضؼ ٌكان داد کَ رکّرد پؼش ؿارزٍث در ةـکحتانیـثاؿحفاده قغ. یافحَ 05/0( در ؿعش ىؿٍاداری

ُا و در دو گؼوه وانیتانـث( ةّد. ةیً جّان ؾضالت اٌغام جضحاٌی P;000/0گیؼُا )ُا ةاالجؼ از کكحی( و در وانیتانیـثP;001/0ُا )از وانیتانیـث

جّان ؾٍّان ٌيّد کَ جّان ؾضالت اٌغام جضحاٌی در ورزقکاران (. ةا جّزَ ةَ ٌحایر ىیP>05/0داری ىكاُغه ٌكغ )گیؼان اظحالف ىؿٍیکكحی

جّاٌغ ىعحهف ورزقی ىی ُایُای ةیّىکاٌیکی و فیؽیّنّژیکی در در ورزقکاران رقحَُا اؿث. قٍاظث ویژگیةـکحتانیـث ةاالجؼ از وانیتانیـث

 ُای آن ورزش فؼاُو آورد. ُای جيؼیٍی ةا جّزَ ةَ ٌیازىٍغیریؽی ةؼٌاىَکيک ىّدؼی را در ظؼح

 ةـکحتال، جّان اٌفساری ،کكحی،وانیتال: واژگان کهیسی
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 چکیسه کّجاه

کیٍياجیک ىفامم اٌغام جضحاٌی ظی دو قؼایط راه رفحً ةا ٌّارةٍغی ؾضالت پًِ ظارزی و دوؿؼارٌی و قؼایط ؾغم ُغف پژوُف صاضؼ ةؼرؿی 

ٌفؼ ىؼد داٌكسّی ؿانو ةّد. کیٍياجیک صؼکث جّؿط  15ر راه رفحً ةّد. ٌيٌَّ آىاری پژوُف صاضؼ قاىم اؿحفاده از ٌّارةٍغی ظی فاز اؿحلؼا

 pugُؼجؽ ظی دوقؼایط راه رفحً ةا و ةغون ٌّارةٍغی دتث قغ. روش ىارکؼگػاری ةؼظتق قیّه  150و ةا ٌؼخ ٌيٌَّ ةؼداری  Viconدورةیً  4

in gait  َگؼفث. کیٍياجیک صؼکث ظی دو قؼایط راه رفحً ؼ ةؼ دو اٌغام جضحاٌی ؿيث راؿث و چپ كؼار ىیىحىیهی 14ىارکؼ ةا كعؼ  16ةّد ک

ُای جکؼاری و ُيچیً جـث جی ُيتـحَ زِث جضهیم ةا و ةغون ٌّارةٍغی ظی یک ؿیکم راه رفحً دتث قغ. از آزىّن آٌانیؽ واریاٌؾ ةا اٌغازه

ُف صاضؼ ٌكان داد کَ ىیؽان اوج اکـحٍكً زاٌّی پای راؿث در قؼایط ٌّارةٍغی در اؿحفاده قغ. ٌحایر پژو 05/0آىاری در ؿعش ىؿٍاداری 

ُيچٍیً داىٍَ صؼکحی ىفنم زاٌّ ةیً دو قؼایط ٌّارةٍغی و ؾغم جغاظم ةَ نضاظ آىاری  ةاقغ.ىلایـَ ةا قؼایط ؾغم وزّد جغاظم کيحؼ ىی

درزَ در ىلایـَ ةا  3ةٍغی ؾضالت زاٌب ظارزی ىفنم زاٌّ  صغود اظحالف ىؿٍاداری ىكاُغه ٌكغ. اوج اکـحٍكً ىفنم زاٌّ ٍُگام ٌّار

 (. P;027/0ةاقغ )قؼایط ؾغم جغاظم کيحؼ ىی

 کیٍياجیک،راه رفحً، ٌّارةٍغیواژگان کهیسی: 
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 چکیسه ةهٍس

    ىلسىَ

ُای زاٌتی ی ىحلاظؽ كغاىی و ظهفی، نیگاىانُاُای ىکاٌیکی در نیگاىانةاقغ و دارای گیؼٌغهای را دارا ىیىفنم زاٌّ ؾنب رؿاٌی صـی غٍی

در ٍُگام راه رفحً ظتیؿی در مفضَ فؼوٌحال، ٌیؼوی ؾکؾ  (. Dell Valle et al., 1998; Schutte et al., 1987ةاقغ )و ىیٍیـک ىی

ىیؽان ٌیؼویی را کَ ةؼ مفضَ  قّد و در ٌحیسَ،انؿيم زىیً ؿتب ایساد گكحاور آداکكً ةؼ روی ىفنم زاٌّ در ظی ىؼصهَ ىیاٌی راه رفحً ىی

کَ ىيکً اؿث در ظّالٌی ىغت ؿتب ایساد ( Hunt et al., 2006دُغ )قّد، افؽایف ىیٌئی و کٍغیم داظهی ران اؾيال ىیداظهی درقث

ی ىی قّد، ُای داظم کپـّل ىفنهاؿحئّآرجؼیث ٌَ جٍِا ؿتب جغییؼ در ةافث (.Oatis, 2009اؿحئّآرجؼیث در ةعف داظهی ىفنم زاٌّ قّد )

-Brandt et al., 1991; Martelُا و ؾضالت را دارد )ُا، جاٌغونُای ىساور ىفنم ىاٌٍغ نیگاىانؾالوه ةؼ ایً اىکان ایساد جغییؼ در ةافث

Pelletier, 1998 ،)ؾيلی قّد )ُای صـیکَ در ٌحیسَ ىيکً اؿث ؿتب آؿیب و یا ٌلل در گیؼٌغهMarks  et al., 1993; Barrett 

et al., 1991.) و ُيچٍیً  اؿکهحی )قاىم پایغاری و ؿاظحار ىفنم( کٍحؼل پاؿچؼ ىٍاؿب ظی راه رفحً، ةَ ةیّىکاٌیک ؿیـحو ؾضالٌی

ُای درىاٌی غیؼ جِازيی در ایً افؼاد پیغا ٌيّدن راه(. Alaranta et al., 1994ؾضالٌی اٌغام جضحاٌی واةـحَ اؿث )کٍحؼل ىٍاؿب ؾنتی

ُای ىّدؼ ُای روزاٌَ ىی قّد. ٌّارةٍغی ؾضالت یکی از قیّهکيحؼ و ُيچٍیً کارآیی ةاالجؼ فؼد در اٌسام فؿانیثؿتب مؼف ُؽیٍَ درىاٌی 

ُای ىعحهف ُيچّن صؾ وضؿیث ُای صـی در ظی فؿانیثةاقغ و جادیؼات ىذتث ٌّارةٍغی ةؼ ةِتّد ؾيهکؼد گیؼٌغهزِث کاُف درد ىی

ای کَ ةَ ةؼرؿی ادؼات ٌّارةٍغی ؾضالت زاٌب .. ٌكان داده قغه اؿث. ةا وزّد ایً جاکٍّن ىعانؿَىفنم زاٌّ، کٍحؼل پاؿچؼ ایـحا و پّیا و .

 ظارزی ىفنم زاٌّ یؿٍی دو ؾضهَ پًِ ظارزی و دو ؿؼراٌی ةؼ ىحغیؼُای کیٍياجیکی ظی راه رفحً پؼداظحَ ةاقغ، ىكاُغه ٌكغ.

 

 روش جدلیق

تاٌَ در ایً جضلیق قؼکث ٌيّدٌغ. ةؼظّرداری از ؿیـحو اؿکهحی و ؾنتی ؾضالٌی ؿانو، ٌفؼ از داٌكسّیان ىؼد ؿانو ةعّر داوظه 15جؿغاد 

ؿال از قؼایط ورود  30جا  20ٌغاقحً مغىات در اٌغام فّكاٌی و جضحاٌی، ٌغاقحً درد در ُیچ یک از ىفامم ةغن و كؼار گؼفحً در داىٍَ ؿٍی 

ُای آٌحؼوپّىحؼیکی اةحغا داده کیهّگؼم ةّد. 2/54±9/5ىحؼ، وزنؿاٌحی 170±8ؿال، كغ 2/24±5/3ُا ةَ پژوُف ةّد. ىیاٌگیً ؿً آزىّدٌی

ُای ىّرد ٌیاز در ةؼٌاىَ ٌؼم افؽاری ٌکـّس ةؼای ىضاؿتَ پاراىحؼُای کیٍحیکی دتث قغ. ؿپؾ ىارکؼُای کؼوی قکم آزىّدٌی ةَ ؾٍّان داده

ىحؼی، در ظّل آزىایكگاه در ٌؼؼ  18غٌغ. یک ىـیؼ پیاده روی ٌنب گؼدی Plug in gaitىحؼی ىٍؿکؾ کٍٍغه ٌّر ةؼ ظتق قیّه ىیهی 14

ؿاٌحی ىحؼ* 150یاٌحی ىحؼ*ؾؼض 300گؼفحَ قغ دو جعحَ ٌیؼوی کیـحهؼ در وؿط ىـیؼ كؼار داقث یک فضای کانتیؼاؿیّن ةا اةؿاد ) ظّل 

و دوؿؼراٌی و در راؿحای جارُای ؾضالٌی از  ؿاٌحی ىحؼ( در ٌؼؼ گؼفحَ قغ. ؿپؾ ٌّارُای کیٍؽیّ ةؼ روی دو ؾضهَ پًِ ظارزی 300ارجفاع 

صؼکحی وایکان، قاىم گیؼی ىحغیؼُای کیٍحیکی راه رفحً، از ؿیـحو جضهیماٌحِای فّكاٌی ةَ ؿيث اٌحِای جضحاٌی ٌنب گؼدیغ. ةؼای اٌغازه

ه ةا اؿحفاده از فیهحؼ ةاجؼورث ؿعش  ُای کیٍحیکی ةَ دؿث آىغُؼجؽ اؿحفاده قغ. داده 100چِار دورةیً ؿؼی جی، ةا فؼکاٌؾ ٌيٌَّ ةؼداری 

ُيّار قغٌغ. ُيچٍیً  Hz6( ةا فؼکاٌؾ ةؼش Fourth order  Butterworth low pass filter, zero legچِار و ةغون اظحالف  فازی)

ُؼجؽ اؿحفاده 1000 ىیهی ىحؼ( ةا فؼکاٌؾ ٌيٌَّ ةؼداری 600* 400ةؼای اٌغازه گیؼی ٌیؼوُای ؾکؾ انؿيم زىیً از دو مفضَ ٌیؼوی کیـحهؼ )

آوری قغ. ةَ ىٍؼّر جضهیم داده ُای کیٍحیکی  ُؼجؽ زيؽ 20قغ. اظالؾات ٌیؼوی ؾکؾ انؿيم ةا اؿحفاده از فیهحؼ پاییً گػر ةا ةؼش فؼکاٌؾ 

 05/0اری ُا از آزىّن جی ُيتـحَ در ؿعش ىؿٍاداؿحفاده قغ. زِث جضهیم آىاری داده Polyganو ٌؼم افؽار  Vicon Nexusاز ٌؼم افؽار 

 اؿحفاده قغ. 

 ٌحایج

ةاقغ درزَ در ىلایـَ ةا قؼایط ؾغم جغاظم کيحؼ ىی 3اوج اکـحٍكً ىفنم زاٌّ ٍُگام ٌّارةٍغی ؾضالت زاٌب ظارزی ىفنم زاٌّ  صغود 

(027/0;P 

 داریؿعش ىؿٍی ٌّار ةٍغی ةغون جغاظم صؼکث ىفامم

 640/0 6/59±1/7 7/60±4/9 اوج فهکكً زاٌّ
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 *027/0 8/0±7/1 6/3±3/2 اوج اکـحٍكً

 

 ةدخ و ٌحیجَ گیصی

درزَ در ىلایـَ  3ىیؽان اوج اکـحٍكً ىفنم زاٌّ ٍُگام ٌّارةٍغی ؾضالت زاٌب ظارزی ىفنم زاٌّ  صغود ٌحایر پژوُف صاضؼ ٌكان داد کَ 

ُای زیادی ةَ آٌانیؽ راه ُای اظیؼ پژوُفُای رایر در زٌغگی روزىؼه اؿث. در ؿالةاقغ. راه رفحً یکی از فؿانیثةا قؼایط ؾغم جغاظم کيحؼ ىی

جّاٌٍغ روی پاراىحؼُای ىعحهف راه ُای كاىحی ىیاٌغ کَ فاکحّرُایی از كتیم ؿؼؾث، ؿً و ٌاٍُساریاٌغ، ایً ىعانؿات ٌكان داده، پؼداظح1َرفحً

یً ىفامم اٌغام جضحاٌی در ٍُگام راه رفحً (. ىفنم زاٌّ یکی از ىِيحؼFelix et a., 2011; George et al., 2010رفحً ادؼگػار ةاقٍغ )

ىی ةاقغ، ایً ىفنم ٌیؼوُای گكحاوری ةؽرگی را در ظی ازؼای فؿانیث ُا روزاٌَ ُيچّن راه رفحً جضيم ىی کٍغ. ٍُگام راه رفحً، ٌیؼوی 

 Vithoulka etکٍغ )يیم ىیؾکؾ انؿيم زىیً گكحاور آداکكٍی را  در مفضَ فؼوٌحال ةؼ روی ىفنم زاٌّ در ىؼصهَ اؿحاٌؾ راه رفحً جض

al., 2010; Hunt et al., 2006 ىیؽان ایً گكحاور ٌؽدیک کٍٍغه در افؼاد دارای واروس زاٌّ افؽایف ىی یاةغ و ةاؾخ جعؼیب ةافث ُای .)

 (. ,.Hunt et alزاٌب داظهی ىفنم زاٌّ قغه کَ در ٌِایث ىٍسؼ ةَ اؿحئّآرجؼیث کيپارجيان داظهی ىفنم زاٌّ ىی قّد )
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 کّجاه چکیسه

کیٍياجیک ىفامم اٌغام جضحاٌی ظی دو قؼایط راه  ةؼرؿی صاضؼ پژوُف ُغفةاقغ. ُای درىاٌی غیؼجِازيی ىیٌّارةٍغی ؾضالت یکی از قیّه

ضؼ رفحً ةا ٌّارةٍغی ؾضالت پًِ ظارزی و دوؿؼارٌی و قؼایط ؾغم اؿحفاده از ٌّارةٍغی ظی فاز اؿحلؼار راه رفحً ةّد. ٌيٌَّ آىاری پژوُف صا

ُؼجؽ ظی دوقؼایط راه رفحً ةا و  150ةؼداری و ةا ٌؼخ ٌيٌَّ  Viconدورةیً  4ٌفؼ ىؼد داٌكسّی ؿانو ةّد. کیٍياجیک صؼکث جّؿط  15قاىم 

دو اٌغام جضحاٌی ؿيث ُؼ ىحؼ ةؼ ىیهی 14ىارکؼ ةا كعؼ  16ةّد کَ  plug in gaitةغون ٌّارةٍغی دتث قغ. روش ىارکؼگػاری ةؼظتق قیّه 

رفحً دتث قغ. از آزىّن آٌانیؽ گؼفث. کیٍياجیک صؼکث ظی دو قؼایط راه رفحً ةا و ةغون ٌّارةٍغی ظی یک ؿیکم راه راؿث و چپ كؼار ىی

اؿحفاده قغ. ٌحایر پژوُف صاضؼ ٌكان  05/0ُای جکؼاری و ُيچیً جـث جی ُيتـحَ زِث جضهیم آىاری در ؿعش ىؿٍاداری واریاٌؾ ةا اٌغازه

-جغییؼ ىؿٍاداری را دارا ٌيی اوج زاویَ دورؿی فهکكٍی و پهٍحار فهکكٍی در ىچ پا ظی فاز اؿحلؼار راه رفحً در دو قؼیط ةا و ةغون ٌّارةٍغیداد 

ُای یافحَ (.p;293/0داىٍَ صؼکحی ىفنم ىچ پا ةیً دو قؼایط ةا ةغون ٌّارةٍغی اظحالفی را ةیً دو قؼایط ٌكان ٌغاد ) (.P >05/0ةاقغ )

 گیؼد.یدُغ کَ داىٍَ صؼکحی ىچ پا ظی راه رفحً جضث جادیؼ ٌّارةٍغی ؾضالت زاٌب ظارزی زاٌّ كؼار ٌيپژوُف صاضؼ ٌكان ىی

 ٌّارةٍغی ،راه رفحً،کیٍياجیک: واژگان کهیسی
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    ىلسىَ

روزاٌَ  یُاثیةاالجؼ فؼد در اٌسام فؿان ییکارآ ًیکيحؼ و ُيچٍ یدرىاٌ ٍَیؿتب مؼف ُؽ ُای درىاٌی غیؼ جِازيی در ایً افؼادپیغا ٌيّدن راه

ُای صـی در ةاقغ و جادیؼات ىذتث ٌّارةٍغی ةؼ ةِتّد ؾيهکؼد گیؼٌغهکاُف درد ىیُای ىّدؼ زِث ٌّارةٍغی ؾضالت یکی از قیّهقّد.  یى

ای ُای ىعحهف ُيچّن صؾ وضؿیث ىفنم زاٌّ، کٍحؼل پاؿچؼ ایـحا و پّیا و ... ٌكان داده قغه اؿث. ةا وزّد ایً جاکٍّن ىعانؿَظی فؿانیث

ٍی دو ؾضهَ پًِ ظارزی و دو ؿؼراٌی ةؼ ىحغیؼُای کیٍياجیکی ظی راه رفحً کَ ةَ ةؼرؿی ادؼات ٌّارةٍغی ؾضالت زاٌب ظارزی ىفنم زاٌّ یؿ

و  اؿکهحی )قاىم پایغاری و ؿاظحار ىفنم( پؼداظحَ ةاقغ، ىكاُغه ٌكغ. کٍحؼل پاؿچؼ ىٍاؿب ظی راه رفحً، ةَ ةیّىکاٌیک ؿیـحو ؾضالٌی

 (.Alaranta et al., 1994)ؾضالٌی اٌغام جضحاٌی واةـحَ اؿث ُيچٍیً کٍحؼل ىٍاؿب ؾنتی

 

 

 

 روش جدلیق

ؿانو،  ؾضالٌی ؾنتی و اؿکهحی ؿیـحو از ةؼظّرداری. ٌيّدٌغ قؼکث جضلیق ایً در داوظهتاٌَ ةعّر ؿانو ىؼد داٌكسّیان از ٌفؼ 15 جؿغاد

ال از قؼایط ورود ؿ 30 جا 20 ؿٍی داىٍَ در گؼفحً كؼار و ةغن ىفامم از یک ُیچ در درد ٌغاقحً جضحاٌی، و فّكاٌی اٌغام در مغىات ٌغاقحً

 آٌحؼوپّىحؼیکی ُایداده اةحغا .ةّد کیهّگؼم 2/54±9/5ىحؼ، وزنؿاٌحی 170±8ؿال، كغ 2/24±5/3ُا ةَ پژوُف ةّد. ىیاٌگیً ؿً آزىّدٌی

 قکم ؼویک ىارکؼُای ؿپؾ. قغ دتث کیٍحیکی پاراىحؼُای ىضاؿتَ ةؼای ٌکـّس افؽاری ٌؼم ةؼٌاىَ در ٌیاز ىّرد ُایداده ؾٍّان ةَ آزىّدٌی

 ٌؼؼ در آزىایكگاه ظّل در ىحؼی، 18 روی پیاده ىـیؼ یک .گؼدیغٌغ ٌنب Plug in gait قیّه ظتق ةؼ ٌّر کٍٍغه ىٍؿکؾ ىحؼیىیهی 14

* ىحؼ ؿاٌحی150 ؾؼض*ىحؼ یاٌحی300 ظّل)  اةؿاد ةا کانتیؼاؿیّن فضای یک داقث كؼار ىـیؼ وؿط در کیـحهؼ ٌیؼوی جعحَ دو قغ گؼفحَ

 از ؾضالٌی جارُای راؿحای در و دوؿؼراٌی و ظارزی پًِ ؾضهَ دو روی ةؼ کیٍؽیّ ٌّارُای ؿپؾ .قغ گؼفحَ ٌؼؼ در( ىحؼ اٌحیؿ 300 ارجفاع

 قاىم وایکان، صؼکحیجضهیم ؿیـحو از رفحً، راه کیٍحیکی ىحغیؼُای گیؼیاٌغازه ةؼای. گؼدیغ ٌنب جضحاٌی اٌحِای ؿيث ةَ فّكاٌی اٌحِای

  ؿعش ةاجؼورث فیهحؼ از اؿحفاده ةا آىغه دؿث ةَ کیٍحیکی ُایداده. قغ اؿحفاده ُؼجؽ 100 ةؼداری ٌيٌَّ فؼکاٌؾ اة جی، ؿؼی دورةیً چِار

 ُيچٍیً قغٌغ. ُيّار Hz6 ةؼش فؼکاٌؾ ةا( Fourth order  Butterworth low pass filter, zero leg)فازی  اظحالف ةغون و چِار

 اؿحفاده ُؼجؽ1000 ةؼداری ٌيٌَّ فؼکاٌؾ ةا( ىحؼ ىیهی 600* 400) کیـحهؼ ٌیؼوی مفضَ دو از ىیًز انؿيم ؾکؾ ٌیؼوُای گیؼی اٌغازه ةؼای

  کیٍحیکی ُای داده جضهیم ىٍؼّر ةَ .قغ آوریزيؽ ُؼجؽ 20 فؼکاٌؾ ةؼش ةا گػر پاییً فیهحؼ از اؿحفاده ةا انؿيم ؾکؾ ٌیؼوی اظالؾات. قغ

 05/0ُا از آزىّن جی ُيتـحَ در ؿعش ىؿٍاداری زِث جضهیم آىاری داده .قغ اؿحفاده Polygan افؽار ٌؼم و Vicon Nexus افؽار ٌؼم از

 اؿحفاده قغ. 

 ٌحایج

ٌحایر پژوُف صاضؼ ٌكان داد کَ اوج زاویَ دورؿی فهکكٍی و پهٍحار فهکكٍی در ىچ پا ظی فاز اؿحلؼار راه رفحً در دو قؼیط ةا و ةغون 

 (.P >05/0ةاقغ )ٌّارةٍغی جغییؼ ىؿٍاداری را دارا ٌيی

 اوج زاویَ دورؿی فهکكٍی و پهٍحار فهکكٍی در ىچ پا ظی فاز اؿحلؼار راه رفحً در دو قؼیط ةا و ةغون ٌّارةٍغی(. 1زغول 

 داریسطح معنی نوار بندی بدون تداخل حرکت مفاصل

 279/0 1/11±6/3 9/12±6/5 اوج دورسی فلکشن مچ پا

 210/0 -2/16±4/7 -0/5±7/23 اوج پلنتار فلکشن
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ىلادیؼ داىٍَ صؼکحی ىفنم ىچ پا ظی دو قؼایط ةا و ةغون ٌّارةٍغی در ٌيّدار آورده قغه اؿث. داىٍَ صؼکحی ىفنم ىچ پا ةیً دو قؼایط ةا 

 (.  p;293/0ةغون ٌّارةٍغی اظحالفی را ةیً دو قؼایط ٌكان ٌغاد )

 

 پا داىٍَ صؼکحی ىفنم ىچ(. 1ٌيّدار 

 ةدخ و ٌحیجَ گیصی

کیٍياجیک ىفامم اٌغام جضحاٌی ظی دو قؼایط راه رفحً ةا ٌّارةٍغی ؾضالت پًِ ظارزی و دوؿؼارٌی و قؼایط ؾغم  ةؼرؿی صاضؼ پژوُف ُغف

و هکكٍی ىچ پا پهٍحار فن داد کَ اوج زاویَ دورؿی فهکكٍی، اوج ٌحایر پژوُف صاضؼ ٌكااؿحفاده از ٌّارةٍغی ظی فاز اؿحلؼار راه رفحً ةّد. 

ُای رایر در راه رفحً یکی از فؿانیث. حالفی را ةیً دو قؼایط ٌكان ٌغادىلادیؼ داىٍَ صؼکحی ىفنم ىچ پا ظی دو قؼایط ةا و ةغون ٌّارةٍغی اظ

فاکحّرُایی از كتیم  اٌغ کَاٌغ، ایً ىعانؿات ٌكان دادهُای زیادی ةَ آٌانیؽ راه رفحً، پؼداظحَُای اظیؼ پژوُفزٌغگی روزىؼه اؿث. در ؿال

 ,.Felix et a., 2011; George et alجّاٌٍغ روی پاراىحؼُای ىعحهف راه رفحً ادؼگػار ةاقٍغ )ُای كاىحی ىیؿؼؾث، ؿً و ٌاٍُساری

ازؼای  (. ىفنم زاٌّ یکی از ىِيحؼیً ىفامم اٌغام جضحاٌی در ٍُگام راه رفحً ىی ةاقغ، ایً ىفنم ٌیؼوُای گكحاوری ةؽرگی را در ظی2010

فؿانیث ُا روزاٌَ ُيچّن راه رفحً جضيم ىی کٍغ. ٍُگام راه رفحً، ٌیؼوی ؾکؾ انؿيم زىیً گكحاور آداکكٍی را  در مفضَ فؼوٌحال ةؼ روی 

(. ىیؽان ایً گكحاور ٌؽدیک Vithoulka et al., 2010; Hunt et al., 2006کٍغ )ىفنم زاٌّ در ىؼصهَ اؿحاٌؾ راه رفحً جضيیم ىی

افؼاد دارای واروس زاٌّ افؽایف ىی یاةغ و ةاؾخ جعؼیب ةافث ُای زاٌب داظهی ىفنم زاٌّ قغه کَ در ٌِایث ىٍسؼ ةَ اؿحئّآرجؼیث کٍٍغه در 

دُغ کَ داىٍَ صؼکحی ىچ پا ظی راه رفحً جضث ُای پژوُف صاضؼ ٌكان ىییافحَ (.,.Hunt et alکيپارجيان داظهی ىفنم زاٌّ ىی قّد )

 گیؼد.زاٌب ظارزی زاٌّ كؼار ٌيی جادیؼ ٌّارةٍغی ؾضالت
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 چکیسه کّجاه

وزن  ًیاٌگىی و ؿال 5/64±5/4 یؿٍ ًیاٌگیٌفؼ از زٌان )ةا ى 30پژوُف  ًیةّد. در ا یو از ٌّع کارةؼد یجسؼة يَیپژوُف صاضؼ ةَ روش ٌ

قِؼ ىكِغ ةا اؿحفاده از روش ٌيٌَّ گیؼی در دؿحؼس اٌحعاب قغٌغ و ةَ  ثیاؿحئّآرجؼ یيارةی ةَ ىتحال( 34/156±12/6 كغ و 52/10±71/70

داده ُا از  یزيؽ آور ی( كؼار گؼفحٍغ. ةؼا10) یدتات ىؼکؽ یٍی( و ةؼٌاىَ جيؼ10) یكغرج یٍی(، ةؼٌاىَ جيؼ10در ؿَ گؼوه کٍحؼل ) یظّر جنادف

 ،یفیداده ُا از آىار جّم یآىار میوجضه َیجسؽ یاؿحفاده قغ. ةؼا ٍاىّىحؼی( و دWOMAC) ی(، پؼؿكٍاىَ ؾيهکؼدVAS) یغاریاىَ دپؼؿكٍ

درد زاٌّ و  ًیاٌگیؿَ گؼوه در ى ًیپژوُف ٌكان داد کَ ة ریُا: ٌحا افحَی. غیاؿحفاده گؼد یجّک یتیظؼفَ و از آزىّن جؿل کی اٌؾیآزىّن وار

ةؼ ؾيهکؼد و  یو كغرج یدتات ىؼکؽ ٍاتیُكث ُفحَ جيؼ ًیوزّد دارد. ُيچٍ یدار یكغرت ؾضالت اظؼاف زاٌّ اظحالف ىؿٍ ًیؾيهکؼد و ُيچٍ

ادؼات ُكث ُفحَ  ًیة ونی(. ≥05/0pوزّد دارد ) یدار یىؿٍ ؼیجاد ثیزٌان ىتحال ةَ اؿحئّآرجؼ یكغرت ؾضالت اظؼاف زاٌّ ًیدرد زاٌّ و ُيچٍ

 ی: ةَ ٌؼؼ ىیؼیگ سٌَحی(. ≤ 05/0pجفاوت وزّد ٌغارد. ) ثیزٌان ىتحال ةَ اؿحئّآرجؼ یو ؾيهکؼد زاٌّ دردزاٌّ ةؼ  یؼکؽو دتات ى یكغرج ٍاتیجيؼ

درد زٌان ؿانعّرده  ثیاؿحئّآرجؼ یياریة یو ؾيهکؼد یجّاٌغ در کاُف درد و روٌغ ةِتّد یى یو دتات ىؼکؽ یكغرج ٍاتیجيؼ یرؿغ کَ ُؼ دو

 ةاقغ. داقحَ یٌلف كاةم ىالصؼَ ا

 اؿحئّآرجؼیث، جيؼیً دتات ىؼکؽی، جيؼیً كغرجی، ؾيهکؼد زاٌّ: واژگان کهیسی
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در  غیزغ یُيؼاه ةا اؿحعّان ؿاز یغضؼوف ىفنه بیاؿث کَ در ىفامم ىحضؼك در ادؼ جعؼ یىهحِب ىفنه ؼیغ یياریة کی  ثیاؿحئّآرجؼ

 یکیؽیجّاٌغ ةا کاُف ؾيهکؼد ف یى یياریة ًیا. ةاقغ یى ًیاز ةانغ یادیز ثیدر زيؿ یکٍغ و ؾاىم ٌاجّاٌ یةؼوز ى ؼیىفامم درگ َیؿعش و صاق

 یپؾ از اٌگكحان و ىِؼه ُا ى ثیىضم اؿحئّآرجؼ ًیجؼ ؽیةگػارد  زاٌّ قا ؼیافؼاد جاد یزٌغگ ثیفیةؼ ک یىضغود ٌيّدن اؿحلالل فؼد سَیدر ٌح

 ؼاتییقاىم جغ یؼیپ ٍغیزاٌّ ُـحٍغ . فؼا ثیاؿحئّآرجؼ یکیّنّژیراد ؼاتییدچار جغ ایؿال دٌ 65 یاالة ثیؿّم از زيؿ کیکَ  یةاقغ؛ ةَ ظّر

 میةَ دن .قّد یافؼاد ؿانيٍغ ى یزٌغگ ثیفیةغن اؿث کَ ةاؾخ از دؿث رفحً ؾيهکؼد و ک یُا ـحویؿ ؼیو ةؼگكث ٌاپػ یسیجغر ،یكیفؼؿا

 (6.)را ةَ ظّد اظحناص داده اؿث ثیاؿحئّآرجؼ ّعیق ًیكحؼیكؼار دارد ة ویؼةَ ىـحلزاٌّ جضيم کٍٍغه وزن ةغن اؿث و در ىؿؼض ض ٍکَیا

قّد. كغرت ةَ  یؾارضَ اؿحفاده ى ًیدرىان ا یاؿث کَ ةؼا یٍیجيؼ یو ... از زيهَ ةؼٌاىَ ُا یاؿحلاىح ٍاتیجيؼ ،یآب درىاٌ ،یكغرج ٍاتیجيؼ

 میرا جكک ثیافؼاد ىـً ةا اؿحئّآرجؼ یجّاٌتعك یُا ثیةعف ىِو از فؿان کیکَ  دؼویروزاٌَ ةَ قيار ى یُا ثیفاکحّر ىِو در فؿان کیؾٍّان 

کٍٍغه ىفامم در  ثیكغرت ؾضالت صيا فیىؼجتط ةا ؿً، ةِتّد ؾيهکؼد و افؽا کیّنّژیؽیف ؼاتییدر جغ ؼیىعانؿات ٌكان دٍُغه جاظ دُغ یى

 یةغن ظّاٌغه ى یىؼکؽ َیکيؼ، نگً، ران ةا ؾضالت اظؼاف آن ةَ ٌاص َیصٌا (7.)ةّده اؿث یكغرج ٍاتیاٌسام جيؼ سَیدر ٌح ثیافؼاد اؿحئّآرجؼ

 َیٌاص ًیاؿحضکام ا ؼدیگ یدر آٌسا قکم ى یواكؽ قغه اؿث و صؼکات آدى َیٌاص ًیىؼکؽ دلم در ا یکیآٌاجّى ثیىّكؿ ٍکَیقٌّغ و ةا جّزَ ةَ ا

 یدر ةؼاةؼ پاؿچؼ ُا َیٌاص ًیصفغ اؿحضکام ا یةؼا یىؼکؽ ی َیٌاص یؾضالٌ ثیو ػؼف یةَ ؾٍّان کٍحؼل صؼکح یدارد. دتات ىؼکؽ ثیاُي

كؼار  .دارد یظٍذ ثیدر كؼار گؼفحً نگً در وضؿ یٌلف اؿاؿ یؾيهکؼد ىٍاؿب ؾضالت ىؼکؽ(8)وارد ةؼ آن اؿث یظارز یؼوُایىعحهف و ٌ

دتات ٌاصیَ ىؼکؽی جضث جادیؼ ؿیـحو در واكؽ  قّد یى یوارد ةؼ غضؼوف ىفنه یىٍاؿب ةاؾخ کاُف فكار ُا ثیىفنم زاٌّ در وضؿ یؼیگ

ٌِا دچار اظحالل قّد ؿیـحو دیگؼ در جالقی ةؼای آُای ىعحهفی كؼار داردکَ در ارجتاط و جؿاىم ٌؽدیک ةا یکغیگؼ اؿث ةعّریکَ اگؼ یکی از 

 (9)زتؼان آن ةؼ ىی آیغ

 روش جدلیق

ً پژوُف را زٌان ىتحال ةَ ةیياری اؿحئّآرجؼیث جكکیم ىی دادٌغ کَ پژوُف صاضؼ ةَ روش ٌیيَ جسؼةی و از ٌّع کارةؼدی ةّد. زاىؿَ آىاری ای

ٌفؼ از زٌان ىتحال ةَ اؿحئّآرجؼیث ةَ روش ٌيٌَّ گیؼی در  30جؿغاد  ک ُای درىاٌی، جّاٌتعكی و ارجّپغی قِؼ ىكِغیٍیاز ةیً ىؼازؿیً ةَ که

، ةؼٌاىَ جيؼیٍی (10) در ؿَ گؼوه کٍحؼلف ةَ مّرت جنادفی آزىّدٌی ُای پژوُ.دؿحؼس و ةَ مّرت داوظهتاٌَ در ایً پژوُف قؼکث کؼدٌغ

ةؼای ةیياران  كتم از ازؼای پژوُف روش کار و ضّاةط و ىؿیارُای پژوُف .كؼار گؼفحٍغ( 10)و ةؼٌاىَ جيؼیٍی دتات ىؼکؽی ( 10)كغرجی 

 30 کؼدٌغ.جکيیم را ضایث ٌاىَ قؼکث در جيؼیً رؿپؾ ةیياران  و ىؼاصم قٍاؿایی ةیياران ةا جيؼیٍات ورزقی اٌسام گؼدیغ. جّضیش داده قغ

گؼوه کٍحؼل، ةؼٌاىَ جيؼیٍی كغرجی و ةؼٌاىَ جيؼیٍی دتات ىؼکؽی جلـیو قغٌغ؛ و در ىؼصهَ ةؿغ، پؾ از زيؽ  3ةَ ؾٍّان ٌيٌَّ ٌِائی ةَ  ؼٌف

از و % 80 ییایپا ةا VASؼؿكٍاىَ دیغاری از پ ةؼرؿی ىیؽان درد آزىّدٌی ُا ةؼای. قغُا ةَ جٍؼیو داده ُای پژوُف پؼداظحَ آوری داده

. ُيچٍیً ةؼای اٌغازه گیؼی ىیؽان كغرت آزىّدٌی ُا از اؿحفاده قغ% ةؼای ةؼرؿی ؾيهکؼد آزىّدٌی ُا 86ةا پایایی  WOMACپؼؿكٍاىَ 

( ؿاظث کكّر SECAاؿحفاده گؼدیغ. از كغ ؿٍر و جؼازوی ىغل )( MIE medical research LTD-Digital Analyzerىغل ) ٍاىّىحؼید

ؿٍسی آزىّدٌی ُا اؿحفاده  ةؼای ارزیاةی ویژگی ُای جً( ؿاظث کكّر کؼه زٍّةی OLYMPIAآنيان و از دؿحگاه ؿٍسف جؼکیب ةغن ىغل )

ةؼای جسؽیَ و جضهیم آىاری از آىار جّمیفی زِث ةؼرؿی ویژگی ُای جّمیفی آزىّدٌی ُا و رؿو ٌيّدارُا اؿحفاده گؼدیغ. از آزىّن  گؼدیغ

اؿيیؼٌّف ةؼای ةؼرؿی ظتیؿی ةّدن داده ُا و از جی واةـحَ و آزىّن جضهیم واریاٌؾ یک راَُ ةا آزىّن جؿلیتی جّکی ةؼای ةؼرؿی -فّىّگؼوکه

 ةؼای ایً جضلیق در ٌؼؼ گؼفحَ قغ 05/0ؿعش ىؿٍی داری  ىلایـَ ىیاٌگیً ُا اؿحفاده گؼدیغ.

 ٌحایج

ٌلف  یکؼد کَ ؾيهکؼد ىٍاؿب ؾضالت ىؼکؽ انیجّان ة یىؼجتط ةا آن ى لاتیو جضل ٍَیكیآن ةا پ یپژوُف و ةؼرؿ یُا افحَیةا جّزَ ةَ 

 سَیو در ٌح یؿیظت ثیاؿحعّان ران در وضؿ یؼیصانث ىيکً اؿث ةحّاٌغ ىٍسؼ ةَ كؼارگ ًیدارد. ا یظٍذ ثیدر كؼار گؼفحً نگً در وضؿ یاؿاؿ

وارده ةؼ غضؼوف  یةاؾخ کاُف فكارُا ؼد،یىعهّب كؼار گ ثیٌّ در وضؿکَ ىفنم زا یگؼدد. در مّرج یظّب ىفنم زاٌّ ى ثیىٍسؼ ةَ وضؿ
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دو اؿحعّان ةهٍغ ران و  ًیچّن ىفنم زاٌّ در ة ًیقّد. ؾالوه ةؼ ا یةاؾخ کاُف درد و ةِتّد ؾيهکؼد ىفنم زاٌّ ى ًیقغه و ُيچٍ یىفنه

اؿث کَ جٍِا ةَ  یگػارجؼ از زىاٌ ؼیجاد اریحضکام ىفنم زاٌّ ةـىفنم در اؿ ًیا یٍییو پا ییةاال یاٌغام ُا امكؼار گؼفحَ اؿث، اؿحضک یدرقث ٌ

و  ، ؾيهکؼدُكث ُفحَ جيؼیٍات دتات ىؼکؽی و كغرجی ةؼ درد زاٌّآزىّن جی واةـحَ ٌكان داد ٌحایر  قّد یىفنم پؼداظحَ ى ًیاؿحضکام ا

ُيچٍیً ٌحایر آزىّن جضهیم واریاٌؾ یک راَُ  .دارد ُيچٍیً كغرت ؾضالت اظؼاف زاٌّی زٌان ىتحال ةَ اؿحئّآرجؼیث جادیؼ ىؿٍی داری وزّد

ىیاٌگیً درد زاٌّ و ؾيهکؼد و ُيچٍیً كغرت ؾضالت اظؼاف زاٌّ اظحالف  جيؼیٍات دتات ىؼکؽی، كغرجی و کٍحؼل در ٌكان داد کَ ةیً ؿَ گؼوه

ث گؼوُِای کٍحؼل و دتات ىؼکؽی و گؼوه ٌحایر آزىّن جؿلیتی جّکی ٌكان داد کَ ةیً ىیاٌگیً ُای زف.(≥05/0p) ىؿٍی داری وزّد دارد

کٍحؼل و كغرجی جفاوت ىؿٍی داری وزّد دارد. در صانی کَ جفاوت ىؿٍی داری در ىیاٌگیً زفث گؼوه جيؼیً دتات ىؼکؽی و كغرجی در 

 .ُیچکغام از ىحغیؼُای درد، ؾيهکؼد و كغرت ىكاُغه ٌكغ

 ةدخ و ٌحیجَ گیصی

ٌكان  قیجضل ریٌحا.ةاقغ یزاٌّ ى ثیزاٌّ در زٌان ىتحال ةَ اؿحئّآرجؼ یو كغرج یدتات ىؼکؽ ٍاتیجيؼ ُكث ُفحَ ؼیجأد یُغف ىعانؿَ صاضؼ ةؼرؿ

از  ،یكته لاتیجضل كحؼیة .دارد یدار یىؿٍ ؼیجاد ثیزٌان ىتحال ةَ اؿحئّآرجؼ یةؼ درد زاٌّ یو كغرج یدتات ىؼکؽ ٍاتیداد ُكث ُفحَ جيؼ

ىعانؿات  یؼرؿزاٌّ اؿحفاده کؼده اٌغ. ة ثیىتحال ةَ اؿحئّآرجؼ يارانیةِتّد درد و ؾيهکؼد ة یةؼا یىؼکؽ ةدتات دٍُغ ٍاتیاز جيؼ ؼیغ ییروقِا

ىّرد جّزَ واكؽ قغه اؿث.  اریةغن ةـ یؾضالت ىؼکؽ یةَ ؾتارج ایؾضالت دتات دٍُغه  ؼیاظ انیىِو اؿث کَ در ؿان ًیا ةٌكان دٍُغ ًیكیپ

و  انید(، زّا12(، ٌغنؼ و ُيکاران )11جّان ةَ ؿاٌگ ) یى لاتیجضل ًیؼ اؿث. از زيهَ اىضـّس ج یدر ىلاالت جّاٌتعك ژهیجّزَ ةَ و ًیا

و چِار ؿؼ  ٍگیو ؾضالت نگً ةؼ كغرت ؾضالت ُيـحؼ ی( اقاره کؼدكغرت و اؿحلاىث ؾضالت قکو وؾضالت دتات دٍُغه ىؼکؽ13ُيکاران )

 ًیکَ جيؼةَ کار گؼفحَ قغ زاٌّ  ثیاؿحئّآرجؼ یدرىان ةؼا کیةَ ؾٍّان  ٍاتیؼجي.ادؼ دارد یةؼ ؿؼؾث قؼوع اٌلتاض ؾضالت اٌغام جضحاٌ ؽیران و ٌ

 .کٍغ یؼیزاٌّ زهّگ ثیاؿحئّآرجؼ كؼفثیجّاٌغ از پ یؾضالت زاٌّ و ران ى یكغرج
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 ىلایعَ ادص فاصهَ کاٌّن جّجَ ةیصوٌی ةص ػحاب خصکث ظاغس در ػّت آزاد ةعکحتال
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 چکیسه

قّت آزاد ةـکحتال ةّد. ٌيٌّهَ آىهاری ایهً جضلیهق ةهؼ اؿهاس  قحاب صؼکث ؿاؾغةیؼوٌی ةؼ  ُغف جضلیق صاضؼ جؿییً ادؼ فامهَ کاٌّن جّزَ

ٌفؼی جلـیو  15ٌفؼ از ةیً آن ُا، اٌحعاب و در ؿَ گؼوه  45اظالؾیَ كتهی از ةیً داوظهتیً اٌحعاب و ةا اؿحفاده از آزىّن قّت داةث ةـکحتال،  

ُا آزىّن قّت در زای ؿؼیؽ ةّد. پؾ از اجيام  ّزَ ٌؽدیک و گؼوه کٍحؼل. اةؽار گؼدآوری دادهقغٌغ: گؼوه کاٌّن جّزَ ةیؼوٌی دور، گؼوه کاٌّن ج

زهـَ آىّزش، از دو گؼوه جيؼکؽ ةیؼوٌی دور و ٌؽدیک آزىّن اکحـاب ةا ارائَ دؿحّرانؿيم آىّزقی ىؼةّظَ در اةحغای ُؼ دؿهحَ کّقهف ةؿيهم 

يم آىّزقی اٌسام گؼفث. آزىّن اٌحلال ٌیؽ پؾ از دو ؿاؾث از آزىهّن یهادداری، ةها جغییهؼ آىغ. آزىّن یادداری ةا یک روز جأظیؼ ةغون دؿحّرانؿ

 ىضم پؼجاب جّپ  ةغون دؿحّرانؿيم آىّزقی ىؼةّظَ ةؿيم آىغ. در گؼوه جّزَ ةیؼوٌی ٌؽدیک  ىحغیؼ زاویَ پؼجاب و در گؼوه جّزهَ ةیؼوٌهی دور

ارائَ ٌكغ. قحاب صؼکث ؿاؾغ در زهـات آزىّن )اکحـاب، یادداری و اٌحلال( ةا اؿهحفاده ىحغیؼ صهلَ ارائَ و ةؼای گؼوه کٍحؼل ُیچ ٌّع ىحغیؼی 

یافحهَ ُهای جضلیهق ٌكهان داد کهَ  از ىّقً آٌاالیؽر دتث قغ. داده ُا ةا اؿحفاده از جضهیم دوظؼفَ ُيتـحَ ىّرد جسؽیَ و جضهیم كؼار گؼفحٍهغ.

 ُهای دیغگاه ةا صاضؼ جضلیقدیک ةؼ و قحاب صؼکث ؿاؾغ جأدیؼ ىؿٍی دار دارد.  ٌحایر کاٌّن جّزَ ةیؼوٌی دور ٌـتث ةَ کاٌّن جّزَ ةیؼوٌی ٌؽ

 داقث. صؼکحی ىعاةلث کٍحؼل در جّزَ کاٌّن ىّرد در قغه ارائَ

 

 ٌؽدیک، قحاب، ؿاؾغ، ةـکحتال  و جيؼکؽ ةیؼوٌی دور واژگان کهیسی:
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 یاةی اظحػساد جِث ٌزتَ ٌّجّان پعصان خصکحی-عياٌیج آىادگی و ةیّىکاٌیکی آٌحصوپّىحصیکی، ُای ویژگی

 ظیٍَ کصال ىحص411 ػٍای  غيهکصد ةیٍی پیغ و

 1دُلاٌی ىاُصخ،  2پِهّاٌی ىِسی ،*1كّركچی پّررخیو آىٍَ

 ایؼان اردةیم، اردةیهی، ىضلق داٌكگاه ورزقی ، ؾهّم و ةغٌی جؼةیث گؼوه اؿحادیار-1

 ایؼان ؿؼاب، ؿؼاب، اؿالىی آزاد داٌكگاه ورزقی، ؾهّم و ةغٌی جؼةیث گؼوه ارقغ کارقٍاس-2
Email: amenehpoorrahim@yahoo.com 

 

 کّجاه چکیسه

 اؿحؿغاد در ٌعتَ ٌّزّان پـؼان صؼکحی -زـياٌی آىادگی و ةیّىکاٌیکی آٌحؼوپّىحؼیکی، ویژگیِای ةؼرؿی جضلیق ُغف: ُغف و ىّضّع

 ىـاةلات در کٍٍغه قؼکث ؿانَ،11-12پـؼ ٌعتَ قٍاگؼ ٌّزّان31: جضلیق روش. ةّد ؿیٍَ کؼال ىحؼ400 قٍای ؾيهکؼد ةیٍی پیف و یاةی

 ةّدٌغ، یافحَ راه کكّری ىـاةلات ةَ و آورده دؿث ةَ ؿیٍَ کؼال ىحؼ400 قٍای اؿحاٌی ىـاةلات در را ةؼجؼ ُای رجتَ کَ کكّر، كِؼىاٌی

 گیؼی اٌغازه ظعای دنیم ةَ ٌفؼ 4 و آٌحؼوپّىحؼیکی قاظنِای ؼیگی اٌغازه در ُيکاری ؾغم دنیم ةَ ٌفؼ 6. کؼدٌغ جکيیم را ٌاىَ رضایث

 گیؼی اٌغازه ریغکّ، فؼم ةؼاؿاس آزىّدٌی 21 صؼکحی-زـياٌی وآىادگی ةیّىکاٌیکی آٌحؼوپّىحؼیکی، پاراىحؼُای. قغٌغ آزىّدٌی افث دچار

 فّق چؼةی ،(ىیهیيحؼ21/9) کحفی جضث چؼةی: ُا َیافح. قغ جضهیم فؼیغىً آزىّن و ىؿیار اٌضؼاف±ىیاٌگیً از اؿحفاده ةا ُا داده. قغ

 ،(درز07/4َ) آرٌر ُایپؼاکـحٍكً آٌحؼوپّىحؼیکی؛ قاظنِای ىِيحؼیً( ىیهیيحؼ17/10) ؿؼةازویی ؿَ چؼةی و( ىیهیيحؼ88/8) ظاری

 انؿيم ؾکؾ و ؾيم ؿؼؾث و ةیّىکاٌیکی قاظنِای ىِيحؼیً( درز70/39َ) ران ُایپؼاکـحٍكً و ،(درز17/7َ) پا ىچ فهکكً دورؿی

 صؼکحی-زـياٌی آىادگی قاظنِای ىِيحؼیً( کیهّگؼم24/25) چپ دؿث كغرت و( ؿاٌحیيحؼ00/25) پػیؼی اٌؿعاف ،(ؿاٌحیيحؼ14/19)

 ؿَ در چؼةی ىلغار: گیؼی ٌحیسَ. ةاقغ ىی ؿیٍَ کؼال ىحؼ400 ىاده در کكّر ؿال11-12ؿٍی رده در پـؼ ٌعتَ قٍاگؼان اؿحؿغادیاةی در

 و پا ىچ فهکكً دورؿی آرٌر، ُایپؼاکـحٍكً آٌحؼوپّىحؼیکی؛ ُای ویژگی ىِيحؼیً ؿؼةازویی ؿَ و ظاری فّق ی،کحف جضث ٌاصیَ

 ىِيحؼیً چپ دؿث كغرت و پػیؼی اٌؿعاف انؿيم، ؾکؾ و ؾيم ؿؼؾث و ةیّىکاٌیکی ُای ویژگی ىِيحؼیً ران ُایپؼاکـحٍكً

 کؼال ىحؼ400 قٍای در ؿانَ 11-12 ٌعتَ ٌّزّان پـؼان ؾيهکؼد ٍیةی پیف و یاةی اؿحؿغاد زِث صؼکحی-زـياٌی آىادگی قاظنِای

 .ةاقغ ىی ؿیٍَ

 قٍا ةیّىکاٌیکی، آٌحؼوپّىحؼیکی، صؼکحی،-زـياٌی آىادگی: کهیسی واژگان
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 ةهٍس چکیسه

  ىلسىَ

 ظی ىعحهف ُای رقحَ در ةازیکٍان ٌیةغ جؼکیب و صؼکحی-زـياٌی آىادگی و آٌحؼوپّىحؼیکی ةیّىکاٌیکی، قاظنِای ةَ ىٍغی ؾالكَ     

 در ؿؼاٌسام و ىٍاؿب افؼاد اٌحعاب و قٍاؿایی در قٍاگؼان و ىؼةیان ُيچٍیً،(. 2014دیگؼان، و ىسیاس)اؿث یافحَ افؽایف اظیؼ ُای دَُ

 ةارةّؿا)ةیّىکاٌیکی آٌحؼوپّىحؼیکی، ویژگیِای  ىـحلیو جأدیؼ وزّد ةا(. 2013، ودیگؼان زؼؿؽیٍـکی)ُـحٍغ ؿِیو ورزقی ؾيهکؼد ةِتّد

 ؿیٍَ، کؼال ىحؼ400 در صؼکحی-زـياٌی آىادگی و( 2010وةّم، ؛ویحّر2010ودیگؼان، الت ؛2007ودیگؼان، ؛زّرىی2010bدیگؼان، و

 . اؿث ٌكغه اٌسام ایؼان در جاکٍّن و ىضغود ةـیار ؿیٍَ کؼال ىحؼ400 در ٌعتَ ٌّزّان پـؼان در قاظنِا ایً ةٍغی اونّیث و جؿییً

 دلیقج روش

 آورده دؿث ةَ اؿحاٌی ىـاةلات در را ةؼجؼ ُای رجتَ کَ کكّر، كِؼىاٌی ىـاةلات در کٍٍغه قؼکث ؿانَ،11-12 پـؼ ٌعتَ قٍاگؼ108    

 دنیم ةَ ٌفؼ 6 کَ ةّدٌغ ٌفؼ 31 ؿیٍَ کؼال ىحؼ400 در کٍٍغگان قؼکث. کؼدٌغ جکيیم را ٌاىَ رضایث و فؼدی اظالؾات پؼؿكٍاىَ ةّدٌغ،

 پاراىحؼُای. قغٌغ آزىّدٌی افث دچار گیؼی اٌغازه ظعای دنیم ةَ ٌفؼ 4 و آٌحؼوپّىحؼیکی قاظنِای گیؼی اٌغازه در ُيکاری ؾغم

 از ُا داده جّمیف ةؼای. قغ گیؼی اٌغازه ریغکّ فؼم ةؼاؿاس آزىّدٌی 21 صؼکحی-زـياٌی آىادگی و ةیّىکاٌیکی آٌحؼوپّىحؼیکی،

 . قغ اؿحفاده فؼیغىً آزىّن از ُا داده ةٍغی رجتَ ةؼای و ىؿیار اٌضؼاف±ىیاٌگیً

 

  

 ٌحایج

 ةٍغی اونّیث و جؿیی3ً و 2 ،1زغاول. اؿث ةؼظّردار ٌؼىال جّزیؽ از ُا داده داد ٌكان  P<05/0 ؿعش در اؿيیؼٌّف-کهيّگؼوف آزىّن

 .دُغ ىی ٌكان ؿیٍَ کؼال ىحؼ400 قٍای در ٌعتَ ٌّزّان قٍاگؼان صؼکحی-زـياٌی آىادگی و ةیّىکاٌیکی آٌحؼوپّىحؼیکی، ویژگیِای

 آٌحؼوپّىحؼیکی ویژگیِای ةٍغی اونّیث و جؿییً.1 زغول

  

 
 

 ةیّىکاٌیکی ویژگیِای ةٍغی اونّیث و جؿییً.2 زغول
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 صؼکحی-زـياٌی آىادگی ویژگیِای ةٍغی اونّیث و جؿییً.3 زغول

  

 
 .اؿث دار ىؿٍی رجتَ ىیاٌگیً جفاوت* 

 

 ،(ىیهیيحؼ17/10)ةازویی ؿؼ ؿَ ،(ىیهیيحؼ88/8)ظاری فّق ،(ىیهیيحؼ21/9)کحفی جضث چؼةی قّد یى ىكاُغه زغاول در کَ ُياٌعّر 

 ،(درز07/4َ)آرٌر ُایپؼاکـحٍكً آٌحؼوپّىحؼیکی؛ قاظنِای ىِيحؼیً( ؿاٌحیيحؼ57/24)ؿاؾغ ظّل و( ؿاٌحیيحؼ21/18)دؿث ظّل

 چپ ةَ قغن ظو و( درز83/41َ)گؼدن ٍكًاکـح ،(درز70/39َ)ران ُایپؼاکـحٍكً ،(درز17/7َ)پا ىچ فهکكً دورؿی

 ،(ؿاٌحیيحؼ00/25)پػیؼی اٌؿعاف ،(ؿاٌحیيحؼ14/19)انؿيم وؾکؾ ؾيم ؿؼؾث و ةیّىکاٌیکی؛ قاظنِای ىِيحؼیً( درز87/41َ)گؼدن

 یآىادگ قاظنِای ىِيحؼیً( ؿاٌحیيحؼ87/29()جّان)ارجفاع پؼش و( کیهّگؼم90/25)راؿث دؿث كغرت ،(کیهّگؼم24/25)چپ دؿث كغرت

 ؿیٍَ کؼال ىحؼ400 ىاده در کكّر ؿال11-12ؿٍی رده در پـؼ ٌعتَ قٍاگؼان اؿحؿغادیاةی و ؾيهکؼد ةیٍی پیف زِث صؼکحی-زـياٌی

 . ةاقغ ىی
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 گیؼی ٌحیسَ و ةضخ

 ؛آٌحؼوپّىحؼیکی قاظنِای ىِيحؼیً ؿاؾغ ظّل و دؿث ظّل ةازویی، ؿؼ ؿَ ظاری، فّق کحفی، جضث ٌاصیَ ؿَ چؼةی داد ٌكان ُا یافحَ

 قاظنِای ىِيحؼیً گؼدن چپ ةَ قغن ظو و گؼدن اکـحٍكً ران، ُایپؼاکـحٍكً پا، ىچ فهکكً دورؿی آرٌر، ُایپؼاکـحٍكً

 قاظنِای ىِيحؼیً( جّان)ارجفاع پؼش و راؿث دؿث كغرت چپ، دؿث كغرت پػیؼی، اٌؿعاف انؿيم، وؾکؾ ؾيم ؿؼؾث و ةیّىکاٌیکی؛

 ىحؼ400 ىاده در کكّر ؿال11-12ؿٍی رده در پـؼ ٌعتَ قٍاگؼان اؿحؿغادیاةی و دؾيهکؼ ةیٍی پیف زِث صؼکحی-زـياٌی آىادگی

 .  ةاقغ ىی ؿیٍَ کؼال

 پاُای دادٌغ ٌكان کَ( 2003) ؿیهؽ و جاٌاکا جضلیق ُای یافحَ ةا دؿث، ظّل از پؾ پا ظّل رجتَ كؼارگیؼی ظنّص در صاضؼ جضلیق     

 ةا ةغن چؼةی ىیؽان ظنّص در صاضؼ جضلیق ُای یافحَ. دارد ُيعّاٌی ،(2003کاوؿیهؽ،جاٌا)ةعكغ ىی ةِتّد را افلی کؼدن قٍا کّجاُحؼ

 ؾهث کَ ٌغارد ُيعّاٌی دُغ، ىی ةِتّد زٌان در را قٍا زىان ةغن، کيحؼ چگانی و ةیكحؼ چؼةی درمغ دادٌغ ٌكان کَ( 2003)جاٌاکاوؿیهؽ

 ای داٌغاٌَ ةیً و ىیاٌی دنحّئیغ ظاری، جضث ظاری، فّق ؾضالت فؿانیث ةاالجؼ ؿعش. اؿث جضلیق دو در زٍـیحی جفاوت آن اصحيانی

 ُؼ گفث جّان ىی ةٍاةؼایً ؛)e2010وc2010 ةارةّؿاودیگؼان،)اؿث قغه ىكاُغه پؼواٌَ و پكث ؿیٍَ، کؼال ریکاوری ىؼصهَ در كغاىی

 کؼال ىحؼ400 در آب در پیكؼفحً زِث حؼكّی صؼکث و دؿث ةؼدن ةاال زِث ٌیؼو جّنیغ ةاقغ، ةیكحؼ ؾضهَ جّده و کيحؼ چؼةی جّده چلغر

 (. 2005، ودیگؼان گالدس)اؿث ةیكحؼ ؿیٍَ

 آرٌر فهکـّرُای ةا ىلایـَ در ةاالجؼی فؿانیث آرٌر اکـحٍـّرُای دادٌغ ٌكان کَ( 2010)ودیگؼان ةارةّؿا ةا صاضؼ جضلیق ُای یافحَ     

 ُایپؼاکـحٍكً آن، در کَ ؿیٍَ کؼال قٍای قکم و اؿحیم ةَ جّزَ ةا. رددا ُيعّاٌی دٍُغ؛ ىی اٌسام پكث و ؿیٍَ کؼال پؼواٌَ، قٍای در

 و پا ىچ پالٌحارفهکكً کكیغه، و ةاز دؿحان ةا پا ؿيث ةَ آن فكار و كّی ظّر ةَ پاییً ةَ آن کكف و آب گؼفحً زِث آرٌر

 از اؿحفاده و راؿث ظؼف ةَ ؿؼ ظفچؼ زِث گؼدن اکـحٍكً و آب در رفحً پیف و آب ةَ فكار و زدن ضؼةَ زِث ران ُایپؼاکـحٍكً

 یافحَ( 2008، ودیگؼان زاىپگٍی)اؿث پیكاٌی زهّی در ؿؼ ةا آب ةؼظّرد ظط ایٍکَ و قکم کياٌی ىّج جّؿط قغه ایساد ظتیؿی ظالء

 . قّد ىی جّزیَ صاضؼ جضلیق ُای

 پـؼان در ؿیٍَ کؼال ىحؼ100ؾيهکؼد اظلق گؼفحً كغرت و پا كغرت ةاالجٍَ، جام ظّل کَ دادٌغ ٌكان( 2005)ُيکاران و گالدس     

. ٌغارد ُيعّاٌی پا كغرت فاکحّر در صانیکَ، در دارد؛ ُيعّاٌی دؿث ةاالجؼ ظّل كـيث در ىا ُای یافحَ ةا یافحَ ایً. اؿث ؿان14-12َ

 ةؼرؿی قٍای و( یغیؼٌعتگ درىلاةم ٌعتگی)آىادگی ؿعش ،(ؿان12َ-14 درىلاةم ؿان10َ-11)ُا آزىّدٌی ؿً جفاوت ىغایؼت، ایً ؾهث

 . ةاقغ ىی( ؿیٍَ کؼال ىحؼ100 درىلاةم ىحؼ400)قغه

 فؼاُو انيههی ةیً ىلادیؼ ةا آن ىلایـَ و ىهی ؿعش در ىحغیؼُا ایً گیؼی اٌغازه زِث ارزقی ةا قّاُغ ةار، اونیً ةؼای ىا، ُای یافحَ     

 .ُـحٍغ ىفیغ و ؿانر اظالع ىٍاؿب افؼاد اؿحؿغادیاةی زِث ىؼةیان ةؼای ةٍاةؼایً،. کٍغ ىی
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 ةا روش اجضا ىدسود ضصةَ ظص ةَ جّپ فّجتال جّظػَ ىسل جّپ و ظص جِث ةصرظی

 3*، آجٍا اخعاٌی2*غهی رىضاٌی ،1*خاىس غتسی

 جِؼان ک،یّىکاٌیگؼوه ة ،یپؽقک یداٌكکغه ىٍِغؿ لات،یواصغ ؾهّم و جضل یآزاد اؿالىداٌكگاه  -1

 جِؼان ک،یّىکاٌیگؼوه ة ،یپؽقک یداٌكکغه ىٍِغؿ لات،یواصغ ؾهّم و جضل یآزاد اؿالىداٌكگاه  -2

 جِؼان ال،یّىحؼیگؼوه ة ،یپؽقک یداٌكکغه ىٍِغؿ لات،یواصغ ؾهّم و جضل یآزاد اؿالىداٌكگاه  -3

 

 چکیسه کّجاه

ةَ ضؼةَ ؿؼ در فّجتال ىٍسؼ  ایآ کًَیةؼ ا یىتٍ یفؼد اؿث کَ در آن اؿحفاده از ضؼةَ ؿؼ ىساز اؿث. ٌؼؼات ىحفاوج ورزش ىٍضنؼةَ کیفّجتال 

 یىغؽ بیکَ ضؼةَ ؿؼ ةَ جّپ فّجتال ىيکً اؿث ىٍسؼ ةَ آؿ دُغ یرا ٌكان ى یا کٍٍغه قّاُغ كاٌؽ ،ىعانؿاتوزّد دارد.  قّد یى یىغؽ بیآؿ

صؼکث  یؼیگ اٌغازه کَ ییازآٌساىّزب ةِتّد وؿایم ىضافؼحی و درٌِایث پیكگیؼی از آؿیب ىٍسؼ قّد.  جّاٌغ قٍاظث ىکاٌیـو آؿیب، ىی قّد.

ىعانؿَ صؼکث ؿؼ و ىغؽ  یىضغود ةؼا یاز روش ازؽا ، اؿحفادهىعانؿَ ُغف از ایً سَیدرٌحاؿث،  ؼىيکًیغ تاًیجلؼ یكگاُیمّرت آزىاَ ىغؽ ة

 یاؾحتارةعك ُا فیصامم از آزىا یُا ىغل ازؽا ىضغود جّپ فّجتال ؿاظحَ قغ و جّؿط داده قّد. میةؼظّرد اؿث جا ضؼةَ ؿؼ فّجتال جضه ًیص

ىغؽ ؿاظحَ  ًیو ُيچٍ ىغؽی ُای الیَمّرت،  یُا زيسيَ، اؿحعّاناؿحعّان  : پّؿث،آن ىغل ازؽا ىضغود ؿؼ اٌـان کَ قاىمقغ. ؾالوه ةؼ 

ٌحایر  .ؼدیمّرت پػةَ جّپ فّجتال ضؼةَ ؿؼ  یؿازَ یقتو ؿپؾ  قغ یضؼةَ ةَ زـغ اٌـان اؾحتارةعك فیصامم از آزىا یقغ و جّؿط دادُا

ٌكان ٌِایی  یؿازَ یقت ریٌحا. دُغ یىٌكان  درمغ 1.4ؿازی را در ٌاصیَ فؼوٌحال،  یر آزىایكگاُی زـغ و قتیَاؾحتار دُی ىیؽان ظعا ةیً ٌحا

و ٌیاز ةَ وؿایم ىضافؼحی ىاٌٍغ ُغةٍغ ةؼای پیكگیؼی از  قّد یىی ظفیف در ؿؼ ُا بیآؿی ةاال ىٍسؼ ةَ ُا ؿؼؾثکَ ةؼظّرد جّپ در  دٍُغ یى

آن ةَ صغاكم رؿاٌغن  سَیةاقٍغ کَ ٌحىیرا کاُف دٍُغ ىؤدؼ  ؿؼ قحاب ةحّاٌغ ً ُغةٍغُا ةا ىحؼیال ىٍاؿب کَاؿث. اؿحفاده از ای ُا بیآؿایً 

 اؿث. ىغت یةؼادؼ ضؼةَ ؿؼ در ظّالٌ یىغؽ بیاصحيال اةحال ةَ آؿ

 ؿازی کاىپیّجؼی، ضؼةَ آؿیب ىغؽی، جّپ فّجتال، روش ازؽاء ىضغود، قتیَ: واژگان کهیسی
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 پا ةصیک جػادل زىان پا و زاٌّوىچ ىفاصم غيلی ةصخط جػادنی ُای ادصورزش ةصرظی

2ةصغيسی ،ىدع1ً ىیالدپیصان
 

 اردةیهی ىضلق داٌكگاه ةغٌی جؼةیث کارقٍاؿی داٌكسّی-1

 اردةیهی ىضلق داٌكگاه ورزقی اؿحادیارةیّىکاٌیک –2

 

  چکیسه

 ةاقغ ىی ؿانو پادرافؼاد ةؼیک جؿادل وزىان پا وىچ زاٌّ ىفامم ؾيلی ةؼصؾ جؿادنی ُای جادیؼورزش ةؼرؿی جضلیق ازایً ُغف:ُغف و زىیٍَ

 ظّرجنادفی ةَ ُا ٌيٌَّ. گؼفث اٌسام اردةیهی ىضلق داٌكگاه پـؼؿانو ٌفؼازداٌكسّیان 30 روی ةؼ ای ىغاظهَ ىعانؿَ ایً:ُا روش و ىّاد

 پا،درُؼدو یک ةؼ جؿادل وزىان فؿال وغیؼ فؿال مّرت پاةَ زاٌّوىچ ىفنهی یایزوا درةازؿازی ظعا وىیؽان كؼارگؼفحٍغ وکٍحؼل ىغاظهَ دردوگؼوه

 ىسغدًجکؼارگؼدیغزِث ارزیاةی ُفحَ 6از وةؿغ دادٌغ اٌسام ةار3 ُفحَ ُفحَ،ُؼ6ىغت راةَ جؿادنی ورزقِای ىغاظهَ گؼوه.گؼدیغ گیؼی اٌغازه گؼوه

 .قغ اؿحفادهTآىاری ُاازآزىّن داده جضهیم و جسؽیَ

 كتم ةَ ودرةؿغازجيؼیٍات،ٌـتث کٍحؼل  گؼوه ةَ ٌـتث ىغاظهَ درگؼوه ةؿغازجيؼیٍات جؿادل زىان درىیاٌگیً داری ىؿٍی اظحالف:ُا یافحَ

 (p<05/0)داقث داری ىؿٍی ٌیؽجفاوت وةؿغازجيؼیٍات كتم ىفنهی زوایای ؿازی ظعادرةاز ىیؽان ىیاٌگیً(p<05/0)وزّدداقث ازجيؼیٍات

 .گؼدٌغ پا زاٌّوىچ درىفامم ؾيلی پاوصؾ ةؼیک جؿادل ةِتّدزىان ؿتبجّاٌٍغ ىی جؿادنی ُای ورزش

 

 جؿادل زىان ؾيلی، جؿادنی،صؾ ورزش:کهیسی واژگان
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 ارجتاط زاویَ کیّةاةصری پاراىحصُای ةیّىکاٌیکی راه رفحً

*ىژده ػاُّردی
،

 3، اىیصغهی جػفصٌژادگصو2ٌادرفصُپّر  1

 غةیّىکاٌیک ورزقی ،داٌكگاه آزاد اؿالىی، واصغةؼوزؼدکارقٍاس  ارق-1

 اؿحادگؼوه ةیّىکاٌیک ورزقی،داٌكکغه جؼةیث ةغٌی وؾهّم ورزقی ، داٌكگاه ةّؾهی ؿیٍا ُيغان-2

Email: Mojde_shahverdi@yahoo.com 

 چکیسه:

ُای گػقحَ ىؿؼفی قغه اؿث. ةا وزّد ایً ادؼ ایً ىحغیؼ ةؼ در پژوُف یکی از ؾّاىم ىؼجتط ةا آؿیب Qافؽایف یا کاُف غیؼظتیؿی زاویَ 

ةـیاری از ىحغیؼُای ةیّىکاٌیکی ىّرد ةؼرؿی ؾهيی كؼار ٌگؼفحَ اؿث. ُغف از جضلیق صاضؼ پیغاکؼدن ارجتاط ةیً زاویَ کیّ و ىحغیؼُای 

گیؼی در دؿحؼس و گيارش جنادفی اٌحعاب ةَ روش ٌيٌَّ 30جا  20داٌكسّی دظحؼ ةا ؿً  40 ةاقغ. :ةؼای ایً کارةیّىکاٌیکی راه رفحً ىی

کؼدٌغ و ةَ ظّر ُيؽىان از ظؼیق ُا پای ةؼٍَُ گام ةؼداقحَ و از روی مفعَ ٌیؼو  کَ در ىؽکؽ کانیتؼه كؼار داقث ؾتّر ىیقغٌغ. آزىّدٌی

گؼدیغ. زِث جضهیم آىاری از آزىّن ضؼیب ُيتـحگی پیؼؿّن اؿحفاده قغ. و جضهیم ىی ُا دتثداده vicon nexus دورةیً وایکان و ٌؼم افؽار

ةَ نضاظ آىاری ُيتـحگی  Qانؿيم زىیً ةا ىلغار زاویَ ُای اوج اونیَ ٌیؼوی ؾيّدی ؾکؾٌحایر پژوُف صاضؼ ٌكان داد کَ ةیً ىلادیؼ ىّنفَ

 انؿيم زىیً یاد کؼد. ةَ ؾٍّان ؾاىهی دظیم در ىیؽان ٌیؼوُی ؾکؾ Qَ (. ةٍاةؼایً، از زاویP<05/0داری وزّد دارد )ىذتث و ىؿٍی

 زاویَ کیّ ، ٌیؼوُای ؾکؾ انؿيم زىیً  ان کهیسی:واژگ 
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  ىلایعَ انگّی ُياٍُگی ىفاصم ىچ پا و زاٌّ  ةیياران ىتحال ةَ اظحئّآرجصیث زاٌّ در ىلایعَ ةا افصاد ظانو

2ی جػفصٌژادگصو،  اىیصغه *1 گّدرز غیادٌّس
 

 داٌكسّی کارقٍاس ارقغ ةیّىکاٌیک ورزقی، داٌكگاه آزاد اؿالىی، واصغ ةؼوزؼد -1

 ةغٌی و ؾهّم ورزقی، داٌكگاه ىضلق اردةیهی اؿحادیار ةیّىکاٌیک ورزقی، گؼوه جؼةیث -2
E-mail: ghiyasvand1371@gmail.com 

 

 چکیسه کّجاه

ىچ در مفضَ ؿسیحال در ةیياران ىتحال ةَ اؿحئّآرجؼیث زاٌّ در ىلایـَ ةا افؼاد ؿانو ظی   ُغف پژوُف صاضؼ ةؼرؿی انگّی ُياٍُگی زاٌّ و

ىؼد ؿانو ةّد. ىحغیؼُای ةیّىکاٌیکی قاىم  15ىؼد ىتحال ةَ اؿحئّآرجؼیث و  15فؿانیث راه رفحً ةّد. ٌيٌَّ آىاری پژوُف صاضؼ قاىم 

ُای کیٍياجیکی راه رفحً در ُؼ  گیؼی قغٌغ. ةؿغ از دتث پاراىحؼاٌغازه  JVCدورةیً  5کیٍياجیک اٌغام جضحاٌی ظی فاز اؿحلؼار راه رفحً جّؿط

( ىّرد ىضاؿتَ كؼار گؼفحٍغ. از Vector codingآزىّدٌی، ىلادیؼ کاپهیٍگ ىفامم ىچ پا و زاٌّ در مفضَ ؿسیحال ةا روش ةؼٌاىَ ٌّیـی ةؼدار )

اؿحفاده قغ. ىیاٌگیً زاویَ کاپهیٍگ ةیً ىفنم ىچ پا و زاٌّ  05/0ٍاداری زِث ىلایـَ ةیً گؼوُی در ؿعش ىؿ MANOVAآزىّن آىاری 

ٌكان  MANOVAدرزَ ةّد. ٌحایر آزىّن  0/52±6/9درزَ و در گؼوه اؿحئّآرجؼیث ةؼاةؼ  8/53±/8در مفضَ ؿسیحال در گؼوه ؿانو ةؼاةؼ 

(. P>05/0ٍگ ىفامم ىچ پا و زاٌّ در مفضَ ؿسیحال وزّد ٌغارد )داد کَ ةَ نضاظ آىاری اظحالف ىؿٍاداری ةیً دو گؼوه در ىلادیؼ زاویَ کاپهی

( و در In phaseجّان ةیان ٌيّد کَ زوایای دو ىفنم ران و زاٌّ در ُؼ دو گؼوه در وضؿیث ُيفازی )ُای پژوُف صاضؼ ىیةا جّزَ ةَ یافحَ

ی ُياٍُگی ىفامم اٌغام جضحاٌی در افؼاد ىتحال ةَ ُای ىّزّد در ىلادیؼ انگّةاقغ. .زِث ادتات ُؼچَ ةِحؼ جفاوتدرزَ ىی 60صغود 

 ُای ةیكحؼ در ىلادیؼ کاپهیٍگ ةیً جياىی ىفامم اٌغام جضحاٌی در ؿَ ةؿغ وزّد دارد.     اؿحئّآرجؼیث ٌیاز ةَ اٌسام پژوُف

   

 اؿحئّآرجؼیث زاٌّ، انگّی ُياٍُگی ىفامم، مفضَ ؿازیحال، آٌانیؽ راه رفحً.واژگان کهیسی: 
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 ىلایعَ خط غيلی ىفصم ىچ پا در ىصدان غیص ورزػکار،ورزػکار فػانیث پصػی وةسون فػانیث پصػی

 2ىدعً ةصغيسی 1ىیالد پیصان

 داٌكسّی کارقٍاؿی جؼةیث ةغٌی داٌكگاه ىضلق اردةیهی-1

 اؿحادیارةیّىکاٌیک ورزقی داٌكگاه ىضلق اردةیهی-2

 چکیسه

 پؼقی فؿانیث وةغون پؼقی فؿانیث ورزقکارةا غیؼورزقکار، درىؼدان پا ىفنم ؾيلی صؾ وىلایـَ ّرةؼرؿیىٍؼ صاضؼةَ ىعانؿَ:وُغف ؿاةلَ

 .ةاقغ ىی

 افؼادغیؼ قاىم ٌفؼی10 گؼوه 3در ؿال 25-20 ؿٍی ةاىضغوده ىؼدؿانو30 درآن کَ اؿث جسؼةی ىعانؿَ،جضلیق ایً:ُا وروش ىّاد

 آوری زيؽ پا ىچ ىفنم صؼکث4واز گیؼی گٌّیاىحؼاٌغازه وؿیهَ ةَ ُا داده.كؼارگؼفحٍغ ىّردارزیاةی وغیؼپؼقی پؼقی ورزقکار،ورزقکاران

 .ةّد ظؼفَ یک ANOVA اؿحفاده،آزىّن ىّرد آىاری روش.گؼدیغ

 نیثفؿا ةا ورزقکاران و غیؼورزقکار افؼادؿانو پؼقی، فؿانیث ةغون درگؼوه جؼجیب ةَ پا ىچ صؼکات ظعای ىیؽان دادکَ ٌكان ُا ةؼرؿی:ُا یافحَ

 داقث ىؿٍاداری اظحالف پؼقی فؿانیث ةا ورزقکاران درگؼوه داری ظّرىؿٍی ةَ پا ىچ  فهکـیّن دورؿی زاویَ ىیاٌگیً فلط.ةّد پؼقی

(001/0=P). 
 دكث جادیؼةیكحؼةؼروی ایً کَ:ىّدؼٌغ ىؼدان در پا ىچ ىفنم ؾيلی صؾ درجلّیث پؼقی ُای ورزش قغکَ ىكعل جضلیق درایً:گیؼی ٌحیسَ

 درةازآىّزی قّد،یا افؼادگٍساٌغه درةؼٌاىَ پؼقی ُای صؾ،فؿانیث ایً جلّیث ةؼای جا قّد پیكٍِادىی نػا.ةاقغ ىی فهکـیّن رؿیدو صؼکث

 .گؼدد ىؿعّف ظامی جّزَ صؼکث ایً ةَ افؼاد جؿادنی

 پؼقی ُای پا،فؿانیث ىچ ؾيلی،ىفنم صؾ:کهیسی واژگان 
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  ىلسىَ

 ىی آن واؿحضکام ىفنم ىٍؼّرصؼکث ةَ ؾضالٌی اٌلتاض ةَ ةعكیغن ٌؼو ةاؾخ و قغه ىفنم صؼکث ازوضؿیثفؼد اظالع ىّزب ؾيلی صؾ

 ریؽی ةؼٌاىَ ةاؾخ ؾيلی صؾ.كؼاردارٌغ وپّؿث ىفنم نیگاىان، ارگان جٍغون ؾضالٌی،گهژی ُای دردوك صؾ ایً ُای گیؼٌغه(1،10،12)گؼدد

 ةنّرت ىفنم ایساددتات ةاؾخ ؾّاىم ایً درٌِایث قّدکَ ىی ؾضالٌی ىٍاؿب ضاتواٌلتا صؼکث وکٍحؼل اٌسام زِث ؾضالٌی-ؾنتی ؿیـحو

 (2،7)گؼدد ىی دیٍاىیک

 ةاقٍغ ىی ةایکغیگؼىحفاوت پاکاىال ىچ ىفنم ةؼروی وزن اٌغاظحً ازٌؼؼىیؽان کَ ورزش ٌّع پادردو ىچ ىفنم ؾيلی صؾ پژوُف درایً

 ُای ةِحؼةؼٌاىَ ةاارائَ قّد قٍاظحَ ةِحؼ ىفنم ةؼروی ىعحهف ُای جاجادیؼورزش ؼفحَگ كؼار ةؼرؿی غیؼورزقکارىّرد گؼوه ةا ُا آن وىلایـَ

 .ٌيّد زهّگیؼی پادرورزقکاران ىچ ىفنم ُای ازآؿیب جيؼیٍی

 روش ػٍاظی:

 نوٌفؼىؼدؿا30 ٌيٌَّ جؿغادکم.گؼدیغ ىلایـَ ىعحهف گؼوه پادرؿَ ىچ ىفنم ؾيلی صؾ درآن کَ اؿث جسؼةی ٌیيَ ىعانؿَ یک ةؼرؿی ایً

 گؼوه درؿَ ُا ٌيٌَّ راٌغاقحٍغ پا ىچ درىفنم آؿیب ؿاةلَ ُیچگٌَّ ةّدٌغکَ اردةیهی ىضلق درداٌكگاه ؿال25 جا20ؿٍی داٌكسّدرىضغوده

 گؼوه ؿَ ایً اصحيانی ىحغیؼُای دنیم قغٌغةَ جلـیو پؼقی فؿانیث وورزقکارةغون پؼقی غیؼورزقکار،ورزقکارةافؿانیث ؿانو ىؼدان ٌفؼه10

 وصغاكم ىحّانی ؿال3 ىغت ةَ صغاكم ةّدٌغکَ افؼادی قاىم پژوُف ایً ورزقکاران.دیگؼٌغاقحٍغ ةایک داری ىؿٍی اظحالف وزن و كغ ازٌؼؼ

 ةغون ورزقکاران و وةـکحتال وانیتال ُای رقحَ ورزقکاران قاىم پؼقی فؿانیث ورزقکاران.اٌغ ةّده ىكغّل ورزقی  فؿانیث ةَ روزدرُفح3َ

 گٌّیاىحؼاٌغازه ةا پا ىچ ىفنم ؾيلی صؾ ظعای ىیؽان ةؼرؿی ةؼای.ةّدٌغ اردةیهی ىضلق داٌكگاه ةغٌی جؼةیث ّیانداٌكس قاىم پؼقی فؿانیث

 زىیً ؿعش ةا آزىّدٌی پای وٌتایغ گؼفث كؼارىی درز90َ صانث ةَ مٍغنی فؼدروی پا ىچ ىفنم ؾيلی صؾ گیؼی اٌغازه زِث(3)قغ گیؼی

 ةَ پا.قغ ىی ُاةـحَ ٌيٌَّ ُای چكو گیؼی اٌغازه در گؼةیٍایی ىغاظهَ صػف وزِث گیؼی اٌغازه گٌّیاىحؼ ةا قعل راؿث پای.کؼد ىی اداةث

 درز20َوپالٌحارفهکـیّن درز10َفهکـیّن دورؿی ةؼای(4)ىؿحتؼ ىؼزؽ ةَ ةاجّزَ زوایا ایً قغ ىی ةؼده صؼکث ىیاٌی جاداىٍَ غیؼفؿال مّرت

 ودرٌِایث ٌؼؼةتؼد ىّرد زاویَ ةارجا3 فؿال مّرت ظّدراةَ پای قغکَ ىی ظّاؿحَ  ازآزىّدٌی.ةّد درز10َ واورؿیّن درز15َ ایٍّرؿیّن

 آىاری ظعاىّردةؼرؿی زاویَ ؾٍّان ةَ اونیَ ةازاویَ قغه دتث زاویَ اظحالف قغ ىی دتث امهی درزَ ؾٍّان ةَ زاویَ ؿَ ىیاٌگیً

 .قغ ساماٌ ظؼفَ یک ANOVA آزىّن ةا ٌِایی وجضهیم ُا،جسؽیَ داده گؼدآوری.كؼارگؼفث

 ٌحایج

 پؼقی ةافؿانیث غیؼورزقکاروورزقکاران پؼقی،افؼادؿانو فؿانیث ةغون درگؼوه جؼجیب ةَ پا ىچ صؼکات ظعای ىیؽان دادکَ ٌكان ُا ةؼرؿی

 ودردوگؼوه(P=0.001)وغیؼورزقکاران پؼش ةغون ورزقکاران ودردوگؼوه فهکـیّن دورؿی جٍِادرصؼکث زاویَ اظحالف ایً کَ ةّدُؼچٍغ

 پؼقی فؿانیث ورزقکاران دوگؼوه ةیً اظحالف ایً(P=0.000)دارةّد ىؿٍی پؼقی ةافؿانیث وورزقکار پؼقی فؿانیث ةغون رانورزقکا

 جّاٌـحٍغصؼکث گؼوه وایً ظعاةّده کيحؼیً دارای پؼقی ةافؿانیث ورزقکاران ُادر صؼکث ایً درواكؽ(0.002)دارةّد ٌیؽىؿٍا وغیؼورزقکاران

 زاویَ دادٌغاىااظحالف ظعااٌسام ةیكحؼیً راةا فهکـیّن دورؿی صؼکث پؼقی فؿانیث ةغون ورزقکاران دٍُغونی لجكعی ُا ازؿایؼگؼوه راةیف

 .ٌغاد ٌكان داری ىؿٍی اظحالف گؼوه پادرؿَ ىچ دیگؼىفنم صؼکث ظعاؿَ

   گیصی وٌحیجَ ةدخ

 ٌكاٌگؼارجتاط ةّدکَ پؼقی فؿانیث ةغون ورزقکاران گؼوهدر وصغاکذؼآن پؼقی ةافؿانیث ورزقکاران درگؼوه ظعا زاویَ صغاكم گؼوه ؿَ درىلایـَ

. ةاقٍغ ىّدؼىی صؾ ایً وضؿیث درةِتّد وزن ةاجضيم جّام پؼقی ُای رؿغفؿانیث ٌؼؼىی ةَ. ةاقغ ىی ورزش ةاٌّع پا ىچ ىفنم ؾيلی صؾ

 جضؼکی کو دالیم ةَ زیاد وزن اؾيالو پؼقی وزّدصؼکات ةؼؾغم قٍاگؼةّدٌغؾالوه ازداٌكسّیان اغهب کَ پؼقی فؿانیث ةغون درورزقکاران

 دنیم ُيیً وةَ ةاقغ ةاافؼادغیؼورزقکارىی درىلایـَ کيحؼی وزن ٌیؼوی پاىحضيم ىچ آزىّدٌی،ىفنم درقٍاگؼان آب وظامیث درپؼش

 ىی ؾيلی صؾ ةِتّد ةاؾخ وزاذةَ وزن جادیؼ رؿغ ٌؼؼىی ةَ ةاقغچٍیً ىی پؼش فؿانیث ةغون ورزقکاران ةَ ىؼةّط زاویَ ظعای ةیكحؼیً
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 جضيم ةغون ُای جؼازصانث وزن،دكیق جضيم ةا جّام ُای درفؿانیث پا ىچ ؾيلی صؾ رؿیغکَ ٌحیسَ ایً ظّدةَ ٌیؽدرجضلیق(9)رفكاك.قّد

 ةَ ةٍاةؼایً(4،14،11 ،13)ةاقغ ىی ىفنم ایً ؾيلی صؾ پا،کاُف ىچ ىفنم نیگاىان دیغگی آؿیب ازؾهم یکی ایٍکَ ةَ ةاجّزَ ةاقغ ىی وزن

 ىچ ىفنم دیغگی آؿیب درىؿؼض ازافؼادؾادی ةیف گؼان قٍا ظنّص دٍُغةَ ىی رااٌسام وزن جضيم ةغون ُای ورزش کَ ؿغافؼادیر ٌؼؼىی

 ظعای صؼکات درجيام ُؼچٍغکَ گؼوه پادرُؼؿَ ىچ ىفنم ظعاصؼکات زاویَ ىیاٌگیً اظحالف درىلایـَ.ةاقٍغ ىی روزاٌَ درفؿانیحِای پاصحی

 ىؿٍاداری اظحالف گؼوه درایً داری ظّرىؿٍی پاةَ ىچ  فهکـیّن دورؿی زاویَ ىیاٌگیً ُاةّدفلط گؼوه ؼکيحؼازؿای ورزقکارپؼقی گؼوه

 ظّدةَ درىعانؿَ آٌان ؿّؿث ُو(15)صلیلی وىـهيی(6)ایّاٌکّ(2)دوان( 8)ىیؼةاكؼی( 1) کالرك ةاٌحایر جضلیق ایً ٌحایر.(P=001/0)داقث

 درصؼکث ظنّص ةَ ىفنم ایً ؾيلی صؾ دردرك ةـؽایی پاٌلف ؿاق پكحی ُای اُیچَى ؾضالٌی دوك ُای گیؼٌغه رؿیغٌغکَ ٌحیسَ ایً

 صؼکث ودرك کٍحؼل كادرةَ اؾناب دظانث ةغون قٌّغ ىی ىػکّرجضؼیک ؾضهَ ُادرادؼکكیغگی گیؼٌغه ایً کَ دارٌغوزىاٌی فهکـیّن دورؿی

 .ةاقٍغ پاىی ىچ پاییً روةَ

( 5)ُهو.ةاقٍغ ىی فهکـیّن دورؿی صؼکث درزِث ؾيلی صؾ ُای گیؼٌغه فؿانیث مدنی ةَ ایـحادن صیً وضؿیحی ُای واکٍف ُيچٍیً

 ىكکم فهکـیّن دورؿی صؼکث درصؾ افؼاد رؿیغکَ ٌحیسَ ایً دادةَ پااٌسام ىچ ىفنم ظّردگی پیچ افؼادىتحالةَ ةؼروی کَ ای درىعانؿَ

 صؼکث دارقغن ىؿٍی دنیم رؿغ ٌؼؼىی ةَ.پیغاکؼد ةِتّد کاتدیؼجؼازؿایؼصؼ صؼکث ایً صؾ قغه اٌسام ُای درىان دٌتال داقحٍغوةَ ةیكحؼی

 ىّزّدٌغ ؿاق پكث ؾضالٌی ُای دردوك ُاکَ گیؼٌغه دیگؼىیتاقغایً صؼکات ةَ ٌـتث صؼکث ُادرایً گیؼٌغه ةّدن زیاد فهکـیّن دورؿی

 واكؽ ىکاٌیکی ُای گیؼٌغه فؿانیث جؼکیب ُيچٍیً.کٍٍغ ىی فؿانیث ةَ وقؼوع جضؼیک فهکـیّن دورؿی جّؿط ؾضهَ ةانک قغن درادؼکكیغه

  .گؼدد ىی ىفنم آن ُای ىاُیچَ رفهکـی اٌلتاض ةاؾخ وؿاظحارىفنهی درکپـّل

 اؿاؿی ٌلف ورزقی ُای دررقحَ ازآؿیب درزهّگیؼی پؼقی فؿانیث کَ داقث ةیان جّان ىی صامهَ ٌحایر ةَ ةاجّزَ ظّرکم ةَ

 دورؿی صؼکث ةَ ظاص جّزَ ةایـحی ىفنم ایً ؾيلی صؾ جلّیث زِث اةؼایًةٍ ةـیارىّدؼٌغ پا ىچ ىفنهی صؾ داردودرةِتّدوضؿیث

 ةغون ورزقِای کَ افؼادی ظنّص ةَ ورزقی گؼوُِای جيؼیٍی زؽوةؼٌاىَ وزن ةاجضيم جّام ورزقِای پیكٍِادىیكّد گؼددنػا اؾيال فهکـیّن

   .قّد دٍُغگٍساٌغه ىی رااٌسام وزن جضيم
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ای ٍُگام انّیؼً اٌسام فّكاٌی در ظعح خصکحی ػاٌَجأدیص ةار رارجی ةص فػانیث انکحصوىایّگصافی غضالت کيصةٍس

 اظکپؼً

 2؛ صغصی غتاظی 1*دکحصٌادر فصُپّر

 ان.ی جؼةیث ةغٌی و ؾهّم ورزقی، داٌكگاه ةّؾهی ؿیٍا، ُيغاؿحاد، داٌكکغه -1

 ی جؼةیث ةغٌی و ؾهّم ورزقی، داٌكگاه ةّؾهی ؿیٍا، ُيغان.کارقٍاؿی ارقغ ةیّىکاٌیک ورزقی، داٌكکغه -2

naderfarahpour1@gmail.com 
Soghraabbasi88@yahoo.com 

 ی کّجاه:چکیسه

ُغف پژوُف صاضؼ (. 2000ای ةؼای ازؼای صؼکات ٌؼم و ىؤدؼ، ضؼوری اؿث )آنپؼت و ُيکاران، فؿانیث ُيؽىان ؾضالت کيؼةٍغ قاٌَ

ٌفؼ  16ای ٍُگام ةاال ةؼدن ةازو در ؿعش صؼکحی اؿکپكً ةا و ةغون ةار در افؼاد ؿانو ةّد. قاٌَقٍاؿایی فؿانیث انکحؼوىایّگؼافی ؾضالت کيؼةٍغ

قغت فؿانیث ؾضالت  MA300-16در ایً جضلیق قؼکث کؼدٌغ. ةا اؿحفاده از دؿحگاه انکحؼوىایّگؼافی  20-28ی ؿٍیآزىّدٌی دظحؼ در داىٍَ

)فّكاٌی، ىیاٌی، جضحاٌی( ٍُگام ازؼای آةغاکكً ةا ؿؼؾث ىؿيّنی در دو قؼایط ةغون ةار و ةا  دنحّئیغ )كغاىی، ىیاٌی،ظهفی(، فّق ظاری، ذوزٌلَ

 SPSSافؽار  فاده از ٌؼمدؿث آىغه ةا اؿحُای ةَداده .اؿحفاده قغ. Viconاز دؿحگاه جضهیم صؼکحی ةار دتث قغ. ُيؽىان ةا انکحؼوىیّگؼافی 

 جضهیم قغٌغ.  ٌحایر ٌكان داد کَ ٍُگام انّیكً ةغون ةار ≥P 05/0 داریةا ؿعش ىؿٍی Repeated Measure ANOVAو جـث  22ٌـعَ 

قغت فؿانیث را ی ىیاٌی کيحؼیً ی فّكاٌی کيحؼیً فؿانیث و در ازؼای ةا ةار دنحّئیغ ظهفی ةیكحؼیً و ذوزٌلَدنحّئیغ ىیاٌی ةیكحؼیً و  ذوزٌلَ

 )  001/0 (( و جأدیؼ ىحلاةم ىؿٍاداری ةیً ؾاىم ةار و ؾاىم ؾضهَ =P 001/0داقحٍغ. ادؼ ؾاىم ةار ةؼ قغت فؿانیث ؾضالت ىؿٍادار ةّد )

P=.وزّد داقث، ةَ ایً ىؿٍا کَ ةا افؽایف ةار انگّی فؿانیث ؾضالت جغییؼ کؼد 

 

 ةا و ةغون ةار در ؿعش اؿکپكًىیاٌگیً کم جؿاىم قغت فؿانیث ؾضالت ظی انّیكً 

 

ؼی ةا افؽایف ةار، قغت فؿانیث ؾضالت افؽایف یافث و انگّی فؿانیث ؾضالت ٌیؽ جغییؼ کؼد. در قؼایط ةا ةار ؾضهَ دنحّئیغ ظهفی فؿانیث ةیكح

 قّد. را ٌكان داد. ةٍاةؼایً ةؼای جلّیث ایً ؾضهَ اؿحفاده از ةار ةیكحؼ جّمیَ ىی

 ایّگؼافی، ىفنم قاٌَ، ةاالةؼدن، ؿعش کحف، ةار.انکحؼوى واژگان کهیسی:
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 ىلسىَ:

)داکیّچ  ةاقغُای ورزقی ةـیار ضؼوری ىیُای زٌغگی روزىؼه و فؿانیثانّیكً قاٌَ یک صؼکث کارةؼدی ىِو اؿث کَ در ةـیاری از فؿانیث 

ةؼای ازؼای صؼکات ٌؼم و ىؤدؼ اٌغام فّكاٌی، ضؼوری ای فؿانیث ُيؽىان ؾضالت کيؼةٍغ قاٌَ. (2007و نّةیاکی و ُيکاران،  2004و ُيکاران، 

ای را ظی صؼکث آةغاکكً در  فؿانیث انکحؼوىایّگؼافی ؾضالت کيؼةٍغ قاٌَ 2010ویکام و ُيکاران در ؿال  (.2000اؿث )آنپؼت و ُيکاران، 

ىیاٌی كتم از قؼوع صؼکث آةغاکكً ىیاٌیّ دنحّئیغ ظاری، جؼاپؽیّس ُا ٌكان داد کَ ؾضالت فّقافؼاد ؿانو ىّرد ارزیاةی كؼار دادٌغ. ٌحایر آن

ةیان ٌيّدٌغ فؿانیث ؾضالت كتم از قؼوع فؿانیث ةَ ىٍؼّر داةث  1990در ؿال کؼوٌتؼگ و ُيکارانُای ایكان، در جأییغ یافحَ .فؿال ةّدٌغ

ُای ؾضالت قاٌَ در قؼایط گٌّاگّن ٍُّز ةَ ، فؿانیثEMGُای رغو ىعانؿَؾهی قّد. ای در ازؼای صؼکث اؿحفاده ىی کؼدن کيؼةٍغ قاٌَ

ای ٍُگام ةاال ةؼدن ةازو در ؿعش قاٌَُغف پژوُف صاضؼ قٍاؿایی فؿانیث انکحؼوىایّگؼافی ؾضالت کيؼةٍغ ظّةی قؼح داده ٌكغه اؿث.

 صؼکحی اؿکپكً ةا و ةغون ةار در افؼاد ؿانو ةّد.

  :روش جدلیق 

-16ةَ ظّر داوظهتاٌَ در ایً جضلیق قؼکث کؼدٌغ. ةا اؿحفاده از دؿحگاه انکحؼوىایّگؼافی  20-28ی ؿٍیٌفؼ آزىّدٌی دظحؼ در داىٍَ 16

MA300 َفّكاٌی، ىیاٌی، جضحاٌی(  و انکحؼودُای ؿعضی دو كعتی قغت فؿانیث ؾضالت دنحّئیغ )كغاىی، ىیاٌی،ظهفی(، فّق ظاری، ذوزٌل(

از دؿحگاه % وزن ةغن دتث قغ. ُيؽىان ةا انکحؼوىیّگؼافی 5ةار و ةا ةاری ىؿادل ٍُگام ازؼای آةغاکكً ةا ؿؼؾث ىؿيّنی در دو قؼایط ةغون 

دؿث ُای ةَداده اؿحفاده قغ. MVICاز  EMGُای ةؼای ٌؼىالیؽ کؼدن دادهقغ. ةار جکؼار  5ُؼ صؼکث اؿحفاده قغ.  Viconجضهیم صؼکحی 

 جضهیم قغٌغ.  ≥P 05/0 داریةا ؿعش ىؿٍی Repeated Measure ANOVAو جـث  22ٌـعَ  SPSSافؽار  آىغه ةا اؿحفاده از ٌؼم

 ٌحایج:

از ٌؼؼ آىاری  ( =P 001/0)و ُيچٍیً ؾاىم ةار كعؽ ٌؼؼ از ؾاىم ؾضهَ( =P 002/0)ٌحایر ٌكان داد کَ ؾاىم ؾضهَ كعؽ ٌؼؼ از ؾاىم ةار  

ی ىیاٌی و ی فّكاٌی، ذوزٌلَهفی، فّق ظاری، ذوزٌلَىؿٍادار ةّدٌغ. ٍُگام انّیكً ةغون ةار قغت فؿانیث ؾضالت دنحّئیغ كغاىی، ىیاٌی، ظ

ی دنحّئیغ ىیاٌی ؾضهَةّد. ةؼایً اؿاس ىیکؼوونث 27±05/7، 16±4، 12±3، 27±2، 30±9، 43±2، 28±2 ی جضحاٌی ةَ جؼجیب ذوزٌلَ

فؿانیث ؾضالت دنحّئیغ كغاىی، ىیاٌی، قغت  ی فّكاٌی کيحؼیً فؿانیث را داقحٍغ. ُيچٍیً در ازؼای انّیكً ةا ةاری ذوزٌلَةیكحؼیً و ؾضهَ

 ىیکؼوونث 77±8، 007/53±5، 88±8،  79±4، 103±32، 86±2، 74±097/5 ی فّكاٌی، ىیاٌی وجضحاٌی ةَ جؼجیبظهفی، فّق ظاری، ذوزٌلَ

اىم ةار ةؼ قغت فؿانیث ی ىیاٌی کيحؼیً قغت فؿانیث را داقحٍغ. ادؼ ؾی ذوزٌلَی دنحّئیغ ظهفی ةیكحؼیً و ؾضهَ. ةَ ایً جؼجیب ؾضهَةّد

جأدیؼ ىحلاةم ىؿٍاداری ةیً ؾاىم ةار و  ةؼاةؼ افؽایف در قغت فؿانیث ؾضالت قغ. 97/0( و در ىسيّع ىّزب =P 001/0ؾضهَ ىؿٍادار ةّد )

 وزّد داقث، ةَ ایً ىؿٍا کَ ةا افؽایف ةار انگّی فؿانیث ؾضالت جغییؼ کؼد.=P )  001/0 (ؾاىم ؾضهَ 

 

 ؿانیث ؾضالت ظی انّیكً ةا و ةغون ةار در ؿعش اؿکپكًىیاٌگیً کم قغت ف
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 ةدخ و ٌحیجَ گیصی: 

ایً ٌحایر ُيـّ ةا  ٌحایر ٌكان داد کَ ؾاىم ؾضهَ كعؽ ٌؼؼ از ؾاىم ةار و ُيچٍیً ؾاىم ةار كعؽ ٌؼؼ از ؾاىم ؾضهَ از ٌؼؼ آىاری ىؿٍادار ةّدٌغ

-ٌحایر ٌكان داد کَ ٍُگام انّیكً در ازؼای ةغون ةار ؾضهَةّد.  1994در ؿال  و زاٌـّن و ُيکاران2010ُای ویکام و ُيکاران در ؿال یافحَ

ایً ىعانؿَ ٌكان ىی دُغ کَ ایً ؾضهَ ٌلف ةیكحؼی از دنحّئیغ كغاىی  .ی دنحّئیغ ىیاٌی ةیكحؼیً ىیاٌگیً قغت فؿانیث ؾضالت را ٌكان داد

اصحياالً ةا  ؾضالت افؽایف یافث و انگّی فؿانیث ؾضالت ٌیؽ جغییؼ کؼدی اؿکپكً دارد. ةا افؽایف ةار، قغت فؿانیث در انّیكً در مفضَ

ُای ٌحایر اٌغ. ایً ٌحایر ُيـّ ةا یافحَاٌغ و واصغُای صؼکحی ةیكحؼی را ةَ کار گؼفحَافؽایف ىلاوىث، ؾضالت ٌیؼوی ةیكحؼی را اؾيال کؼده

در قؼایط ةا ةار ؾضهَ دنحّئیغ ظهفی فؿانیث ةیكحؼی را ٌكان داد.  ةّد.. 2010، آٌحٌّی و ُيکاران در ؿال 2014ویث و ُيکاران در ؿال 

 ةٍاةؼایً ةؼای جلّیث ایً ؾضهَ اؿحفاده از ةار ةیكحؼ جّمیَ ىی قّد.

 ىٍاةع
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 چکیسه

ؼافی ؾضالت کيؼةٍغ قاٌَ ٍُگام اٌسام صؼکث پؼس ؿیٍَ اىکان قٍاظث ؾيهکؼد و اُيیث ؾضالت را ةَ ىٍؼّر جّاٌتعكی و جلّیهث انکحؼوىیّگ

 10 (PM)، و ؿهیٍَ ای ةهؽرگ (UT)، ذوزٌلَ فّكاٌی (AD)، دنحّئیغ كغاىی (MD)دُغ. انکحؼوىیّگؼافی ؾضالت دنحّئیغ ىیاٌی ُؼ چَ ةِحؼ ىی

در صؼکث پؼس ؿیٍَ  Hz10-500و فیهحؼ ىیان گػر   Hz2000 ةا فؼکاٌؾ  EMG-MA300انَ( ةّؿیهَ دؿحگاه  ؿ 8/24±4/3ورزقکار زن )

-ةها اٌهغازه ANOVA ُا پؾ از ُيـان ؿازی ةا آزىّن ؿیگٍال RMSجکؼار اٌغازه گیؼی قغ. ىیاٌگیً  5ُا در % وزن آزىّدٌی40ةا وزٌَ ىؿادل 

ةؼاةؼ فؿانیث ةیكهحؼی ٌـهتث فهاز رفهث  28/2جضهیم گؼدیغ. ؾضالت در فاز ةؼگكث  0.05داری یةا ؿعش ىؿٍ SPSSُای جکؼاری در ٌؼم افؽار 

و  UTةَ جؼجیب ةیكحؼیً جا کيحؼیً قغت را داقحٍغ. فؿانیث ؾضالت ةها یکهغیگؼ )ةسهؽ  PMو  MD ،UT ،AD.  ؾضهَ (p=0.0001)داقحٍغ 

ADداری داقحٍغ ( اظحالف ىؿٍی(p=0.0001) َؾضه .MD مهی قاٌَ اؿث. ؾضالت اةغاکحّر اAD  وPM  در قٍا ؿّئغی صؼکث فهکكً افلی

دارد. ؾضههَ  ADةَ دنیم ؿعش ىلعؽ ةؽرگحؼ كغرت ةیكحؼی دارد و در یک کار یکـان فؿانیث کيحؼی ٌـهتث ةهَ  PMدٍُغ. ؾضهَ را اٌسام ىی

UT د. در صانیکهَ ؾضهالت صؼکهث دٍُهغه در ىؼصههَ ای دارةاقغ و ةَ ُيیً دنیم ظی ُؼ دو فاز صؼکث فؿانیث ىكاةَجذتیث کٍٍغه کحف ىی

اٌغ. ةٍاةؼایً در ةؼرؿی ؾضالت صیً صؼکث ؾالوه ةؼ ىكعنات فیؽیّنّژیکی آٌِا ةایغ ةَ ٌلهف آٌِها صهیً داری ةیكحؼ فؿالةؼگكث ةعّر ىؿٍی

 صؼکث جّزَ قّد. 

 ای بزرگ، عضله دلتوئید: پرس سینه، الکترومیوگرافی، عضله سینهکهیسی واژگان
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 چکیسه ةهٍس

 ىلسىَ

آگاُی از انگّی ظتیؿی و ىکاٌیؽم فؿانیث ُياٍُگ ؾضالت قاٌَ ةّؿیهَ انکحؼوىیّگؼافی ةَ ىٍؼّر ارزیاةی ؾيهکؼد ىکاٌیکی قهاٌَ و قٍاؿهایی  

و در . پؼس ؿیٍَ زؽ جيؼیٍات زٌسیؼه ةـحَ ىِه (McCurdy et al., 2009; Marshall et al., 2006)ىکاٌیؽم ةؼوز آؿیب ضؼوری اؿث 

ةاقغ. ُغف از ازؼای ایً جضلیق ىلایـَ قغت فؿانیث ؾضالت ىٍحعب کيؼةٍغ قاٌَ صیً ازؼای جّاٌتعكی و جيؼیٍی زِث جلّیث ؾضالت ىی

 پؼس ؿیٍَ ىؼاصم ةاالةؼدن )رفث( و پاییً آوردن وزٌَ ةّد. 

 روش جدلیق

ورزقهکار زن  10جؿهغاد  (PM)، و ؿهیٍَ ای ةهؽرگ (UT)فّكاٌی ، ذوزٌلَ (AD)، دنحّئیغ كغاىی (MD)انکحؼوىیّگؼافی ؾضالت دنحّئیغ ىیاٌی 

در صؼکهث پهؼس  Hz 10-500و فیهحؼ ىیان گهػر   Hz2000 ةا فؼکاٌؾ  EMG-MA300کاٌانَ  16ؿانَ( ةا اؿحفاده از دؿحگاه   4/3±8/24)

 VICONفث و ةؼگكث ةّؿیهَ چِار دورةیً جکؼار، در ىؼصهَ رفث و ةؼگكث اٌغازه گیؼی قغ. ىؼاصم ر 5% وزن ةغن در 40ؿیٍَ ةا وزٌَ ىؿادل 

-ُای جکؼاری ةا ؿعش ىؿٍیةا اٌغازه ANOVA و ةّؿیهَ آزىّن SPSSُا پؾ از ُيـان ؿازی در ٌؼم افؽار  ؿیگٍال RMSىسؽا گؼدیغ. ىیاٌگیً 

 جضهیم گؼدیغ. 0.05داری 

 ٌحایج

ةَ جؼجیب ةیكحؼیً جها  PMو  MD ،UT ،AD.  ؾضهَ (p=0.0001)ةؼاةؼ فؿانیث ةیكحؼی ٌـتث فاز رفث داقحٍغ  28/2ؾضالت در فاز ةؼگكث 

، MD ،UT. ؾضههَ (p=0.0001)( 1داری داقحٍغ )ٌيّدار ( اظحالف ىؿٍیADو  UTکيحؼیً قغت را داقحٍغ. فؿانیث ؾضالت ةا یکغیگؼ )ةسؽ 

AD  وPM .ةَ جؼجیب ةیكحؼیً جا کيحؼیً قغت را داقحٍغ 

 
 1نمودار 

قّد ُيَ ؾضالت ةَ یک ىیؽان ىكاُغه ىی 2دار ةّد. ةؿتارت ةِحؼ ُياٌگٌَّ کَ در ٌيّدار ٌؼؼ آىاری ىؿٍیجؿاىم ؾضالت و ؿيث ةغن از 

 .(p=0.0001)افؽایف فؿانیث در فاز ةؼگكث ٌغاقحٍغ 
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 2نمودار 

 ةدخ و ٌحیجَ گیصی

ةهَ دنیهم ؿهعش  PMدٍُهغ. ؾضههَ یدر قٍا ؿّئغی صؼکث فهکكً افلی را اٌسام ى PMو  ADاةغاکحّر امهی قاٌَ اؿث. ؾضالت  MDؾضهَ 

ةاقهغ و ةهَ ُيهیً جذتیث کٍٍغه کحف ىی UTدارد. ؾضهَ  ADىلعؽ ةؽرگحؼ كغرت ةیكحؼی دارد و در یک کار یکـان فؿانیث کيحؼی ٌـتث ةَ 

اٌغ. ةٍهاةؼایً ؿالداری ةیكحؼ فای دارد. در صانیکَ ؾضالت صؼکث دٍُغه در ىؼصهَ ةؼگكث ةعّر ىؿٍیدنیم ظی ُؼ دو فاز صؼکث فؿانیث ىكاةَ

 در ةؼرؿی ؾضالت صیً صؼکث ؾالوه ةؼ ىكعنات فیؽیّنّژیکی آٌِا ةایغ ةَ ٌلف آٌِا صیً صؼکث جّزَ قّد. 

 ىٍاةع
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Res. 2009; 23:187-195. 

2- Marshall P, Murphy B. Changes in muscle activity and perceived exertion during exercises performed on a 

swiss ball. Appl Physiol Nutr Metab. 2006; 31:376-383. 
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 چکیسه کّجاه

ُا از دکيَ اؿحارت ةاقغ ، یکی از ورودیدؿحگاه دارای دو ورودی ىی در جضلیق فّق، دؿحگاه ؿٍسف زىان واکٍف ظؼاصی قغه اؿث. ایً

ٍـّر ( اؿث کَ در زیؼ پای ورزقکار، روی ؿکّی ُا )ؿةاقغ و ورودی دوم ةؼای ارؿال اظالؾات از دکيَقّد کَ ةؼای قؼوع کار ىیگؼفحَ ىی

دُغ و ظؼوزی دوم ةؼای اؿحارت جؿتیَ قغه اؿث، دؿحگاه دو ظؼوزی دارد کَ اونیً ظؼوزی ٌيایكگؼ اؿث کَ زىان و اظالؾات را ٌكان ىی

کٍغ. پؼدازش ةَ کاىپیّجؼ ارؿال ىی قّد و اظالؾات را پؾ ازةاقغ کَ از ظؼیق پّرت یّ اس ةی ةَ کاىپیّجؼ ىحنم ىیاجنال ةَ کاىپیّجؼ ىی

ذظیؼه کٍغ و در ٌيایكگؼ روی دؿحگاه ٌیؽ   FAT32ةا فؼىث  Micro SDؾالوه ةؼایً دؿحگاه ایً كاةهیث را دارد جا اظالؾات را در کارت 

اقٍغ. ةَ دنیم كؼارگیؼی قّد . آزىّن ُای زىان ؾکؾ انؿيم در ایً دؿحگاه ةنّرت قٍیغاری ىی ةزىان واکٍف و کغ ورزقکار ٌكان داده ىی

جّاٌغ از ظؼیق ٌؼم افؽار ارائَ قغه، ٌيّدار زىان واکٍف ورزقکار را در ظّل یک زىان ىكعل ةَ کغ زغاگاٌَ ةؼای ُؼ ورزقکار ىضلق یا ىؼةی ىی

داٌكسّی پـؼ  32اه از آزىّدٌی روی دؿحگاه اٌسام قغ . ةؼای اؾحتار و روایی دؿحگ 30دؿث آورد. ةؼای اظيیٍان از کارکؼد ىٍاؿب دؿحگاه 

روز آزىّن گؼفحَ قغ و از ٌحایر ةَ دؿث آىغه ُؼ آزىّدٌی ُيتـحگی گؼفحَ قغ و  4ىؼجتَ ةا فامهَ زىاٌی  3(  42/21 ± 2.8)ىیاٌگیً ؿٍی ; 

 ةَ اؾحتار و روایی دؿحگاه دالنث دارد . 87.42پایایایی 

 ؿٍـّر، زىان واکٍف، اؿحارت، ظؼاصیواژگان کهیسی: 
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  ىلسىَ

ُای ىّزّد در ةیّىکاٌیک ُای اظیؼ پیكؼفث ةیّىکاٌیک ورزقی در ؿعش زِان ةـیار زیاد ةّده اؿث، ةعّری کَ اؿحفاده از دؿحگاهدر ؿال    

و ُای پیكؼفث جيؼیٍی، پیكگیؼی از آؿیب ظّرد، از زيهَ در زىیٍَکٍغ ةـیار ةَ چكو ىیةؼای ُؼ ورزقکاری کَ در ؿعش زِاٌی فؿانیث ىی

غیؼه . در ایؼان ٌیؽ جضلیلات زیادی در ةیّىاٌیک ورزقی اٌسام قغه و در صال اٌسام اؿث و زاىؿَ ورزقی ایؼان ةَ ؿّی ُيؼاه قغن ىٍِغؿی 

 رود .ةا ورزش پیف ىی

ٌياییو . ىی جؿؼیف  2فامهَ زىاٌی ةیً ارائَ یک ىضؼك ىكعل ةؼای اٌسام صؼکث و نضؼَ قؼوع واكؿی صؼکث را ةا ؾٍّان زىان واکٍف    

ُای فؼدی ةؼ زىان واکٍف جادیؼ دارٌغ کَ ىضللان را ةَ ایً ُای پاؿط و ىحغییؼُای ىضؼك، ىحغییؼُای گٌّاگٌّی از زيهَ ىحغییؼؾّاىم

(. زىان واکٍف، ىلیاس 1378کٍغ کَ زىان واکٍف، قاظل آىاده ؿازی الزم ةؼای جّنیغ صؼکث اؿث )ؿیر زّرچ، گیؼی راٍُيایی ىیٌحیسَ

کٍغ جا صؼکث را قؼوع کٍغ. ةنّرت ىؿيّل ىضللات دُغ آزىّدٌی، چَ ىلغار زىان مؼف ىیاٌغازه گیؼی ىِيی اؿث کَ ةَ ىضلق ٌكان ىی

دُغ و یا داقحً اظالؾاجی کَ او ٍُگام آىاده در ادةیات ىؼةّط ةَ ىِارت صؼکحی،  زىان واکٍف را ىتٍایی ةؼای اظالع از آٌچَ فؼد اٌسام ىی

  (.1380رود )ىگیم ریچاردای، دُغ، ةکار ىیّنیغ ؾيهی ضؼوری ىّرد اؿحفاده كؼار ىیقغن ةؼای ج

زیؼا قٍاگؼاٌی  ةاقغ، زىان واکٍف در صیً اؿحارت ةـیار ىِو اؿث،ىحؼ کَ ىـافث کو ىی 100و  50در ىـاةلات قٍا ةعنّص ىـاةلات     

جؼ ةَ ظط پایان ظّاُغ رؿیغ. ةٍاةؼایً دیگؼ قٍاگؼان ظّاٍُغ زد و ؿؼیؽکَ زىان واکٍف کيحؼی داقحَ ةاقٍغ، اؿحارت ظّد را ؿؼیؿحؼ از 

ؿٍسف زىان واکٍف ةؼای کيک رؿاٌی ةَ ىؼةیان و ىضللاٌی کَ ةؼای جضلیلات ظّد ٌیاز ةَ ؿٍسف زىان واکٍف دارٌغ ىّرد ٌیاز و ضؼوری 

 ةاقغ.ىی

ؿٍر واکٍف)کاىپیّجؼی(  ىغل: دؿحگاه زىانةاقغ ةؼای ىذال ىی ظتق ىعانؿات اٌسام قغه دؿحگاه ؿٍسف زىان واکٍف در ةازار ىّزّد   

RT-933 - ةاقغ و كاةم اؿحفاده در اؿحعؼ ُای آزىایكگاُی ىیُا ةؼای فؿانیثىا ىكکهی کَ در ایً زىیٍَ وزّد دارد دؿحگاهؿاظث ایؼان، ا

دؿحگاُی ةؼای ؿٍسف زىان واکٍف ةؼای اؿحارت قٍا ةٍاةؼایً ٌیاز ةَ ؿاظث واکٍف در اؿحارت ورزقکاران ٌیـحٍغ،  ةؼای ؿٍسف زىان

جّاٌغ ( ىی RTایً دؿحگاه) ةاقغ. صحی ةؼای اؿحارت قٍا ىی  reaction time گؼدد ؿاظث دؿحگاه ظؼصی کَ پیكٍِاد ىیقّد، اصـاس ىی

 .ُا از زيهَ ؿٍسف زىان واکٍف در دوىیغاٌی ٌیؽ اؿحفاده قّدةؼای دیگؼ اؿحارت

 بازار:محصوالت موجود در 

 

 RT16881-PMىغل:  –قؼکث ؿاظث ىغار آؿیا  –ؿاظث ایؼان  –دؿحگاه زىان واکٍف  -1

                                                           
2
 Reaction time 
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 RT-9110ىغل:   -قؼکث ىّؿـَ جضلیلات ؾهّم رفحاری ؿیٍا –ؿاظث ایؼان  –ؿٍر واکٍف)اجّىاجیک(  ؿحگاه زىاند -2

 

 RT-933ىغل:  –یا قؼکث ؿاظث ىغار آؿ –ؿاظث ایؼان  -دؿحگاه زىان ؿٍر واکٍف)کاىپیّجؼی(  -3

 

 قؼکث ؿاالر ایؼاٌیان –دؿحگاه ؿٍسف زىان واکٍف در ُكث زِث  -4
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 ىّزّد در داٌكکغه ؾهّم جؼةیحی و روان قٍاؿی داٌكگاه قِیغ ةِكحی – PST, Incقؼکث:  -(SRBOXزىان ؿٍر واکٍف ؿؼیانی ) -5
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کٍغ و ةؿغ از پؼدازش در کارت صافؼَ و جایيؼ را دریافث ىی« ةاجو » ز فؼىان قؼوع، ُای ارؿانی اایً دؿحگاه دارای یک پؼدازقگؼ کَ داده   

قّد و از ظؼیق دُغ. دؿحگاه یک پّرت یّ اس ةی دارد کَ ةَ کاىپیّجؼ ىحنم ىیکٍغ و در ٌيایكگؼ ٌكان ىیجؿتیَ قغه در دؿحگاه ذظیؼه ىی

 ATMEGA32 (ATMEL, USA)د. ىیکؼوکٍحؼنؼ اؿحفاده قغه در ایً دؿحگاه ُای ذظیؼه قغه را ةَ کاىپیّجؼ ىحنم ٌيّجّان دادهآن ىی

(، ةؼٌاىَ ٌّیـی ایً ىیکؼوکٍحؼنؼ ةا اؿحفاده از 1389ٌام دارد کَ در ؿاظث دؿحگاه ةیّفیغةک کاىپیّجؼی از آن اؿحفاده قغه اؿث)ىؿيارةاقی، 

 (Hexadecimalةَ فایم ُگؽادؿیيال ) ،AVR Studio4ایهؼ ىعنّص ٌّقحَ قغه اؿث و ةا اؿحفاده از ٌؼم افؽار کاىپ Cزةان ةؼٌاىَ ٌّیـی 

 (.1998جتغیم قغ، پؾ از آن ةا اؿحفاده از ٌؼم افؽار ؿازٌغه ىیکؼوکٍحؼنؼ از ظؼیق پّرت ؿؼیال در ىیکؼوکٍحؼنؼ ذظیؼه و اؿحفاده قغ )ىکٍؽی،

قّد و فؼىان اؿحارت ةا ده قغه روی دؿحگاه جّؿط ىضلق زده ىیکار دؿحگاه ةَ ایً قکم اؿث کَ اؿحارت آزىّن ةا اؿحفاده از کهیغ كؼار دا  

-کٍغ. در زیؼ پایقّد، ةا اؿحارت دؿحگاه جایيؼ ٌیؽ قؼوع ةَ کار ىیةَ مغا در آىغن یک ةهٍغگّ ةَ مّرت قٍیغاری ةَ آزىّدٌی اظالع داده ىی

غ، كؼار دارٌغ و ٍُگام کٍغه قغن پاُای آزىّدٌی از ؿکّی اٌ)کهیغ( کَ در كـيث زهّیی ؿکّی اؿحارت ىضکو قغه« ةاجو» ُای آزىّدٌی دو 

 گؼدد. گؼدد و ةا كعؽ قغن آن دؿحّر جّكف جایيؼ جّؿط ٌؼم افؽار داده قغه و زىان واکٍف دتث ىیكعؽ ىی

 

 جنّیؼ : دیاگؼام کهی دؿحگاه ؿٍسف زىان واکٍف در اؿحارت قٍا

 ىٍاةع

 .(. ىحؼزو: ىؼجضّی صـً. چاپ اول. اٌحكارات ؿٍته1378َاه رواٌكٍاؿی ؾنتی)ؿیر زّرج . یادگیؼی و کٍحؼل صؼکحی از دیغگ-1

 .24-13، 6(، ظؼاصی و ؿاظث ٌؼم افؽار و ؿعث افؽار ةیّفیغةک کاىپیّجؼی، 1389ىؿيارةاقی ع)-2

ىَ . چاپ اول ( . ىحؼزيان: واؾغ ىّؿّی ىضيغکاػو، قساؾی ىؿن1380ّىگیم ریچارد ای . یادگیؼی صؼکحی ىفاُیو و کارةؼد ُا )-3

 اٌحكارات صٍاٌَ 

4-MacKenzie, I.S., R. Chung-Wei P. (1998). 8051 Microcontroller, ed. 3rd, Englewood Cliffs, NJ, Prentice Hall.  
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 دارکٍٍسه راظث راٌی ىفصم زاٌّ ظی ةاال رفحً از ظعح ػیبجادیص رعحگی ةص فػانیث غضهَ غيم

 3، اىیصغهی جػفصٌژادگصو 2 ، ٌادر فصُپّر *1 ٌگار آةؼیصی

 کارقٍاس ارقغ ةیّىکاٌیک ورزقی، داٌكگاه آزاد اؿالىی، واصغ ةؼوزؼد -1

 ةغٌی و ؾهّم ورزقی، داٌكگاه ةّؾهی ؿیٍا ُيغان اؿحاد گؼوه ةیّىکاٌیک ورزقی، داٌكکغه جؼةیث -2

 هیاؿحادیار ةیّىکاٌیک ورزقی، گؼوه جؼةیث ةغٌی و ؾهّم ورزقی، داٌكگاه ىضلق اردةی -3
E-mail: Negar.abshari59@gmail.com 

 

 چکیسه کّجاه

دار كتم و ةؿغ از ظـحگی گؼوه ُغف پژوُف صاضؼ ىلایـَ ىیؽان فؿانیث ؾضالت اٌغام جضحاٌی ظی راه رفحً ةؼ روی ؿعش قیب

ٌفؼ  10صاضؼ قاىم جسؼةی و آزىایكگاُی اؿث. ٌيٌَّ آىاری پژوُف ةاقغ. ٌّع جضلیق از ٌّع جضلیلات ٌیيَؾضالت چِارؿؼران ىی

داٌكسّی ىؼد ؿانو در رقحَ جؼةیث ةغٌی ةّد. فؿانیث ؾضالت اٌغام جضحاٌی كتم و ةؿغ از ظـحگی گؼوه ؾضالت چِارؿؼان ظی راه 

 99دتث گؼدیغ. ةؼای کٍحؼل زاویَ   BTSFREE EMG 300کاٌانَ  16 دار جّؿط دؿحگاه انکحؼوىایگؼافیرفحً ةؼ روی ؿعش قیب

اؿحفاده قغه و جغییؼات زاویَ صؼکث را کٍحؼل کؼده و ةَ  VICONدرزَ اکـحٍكً زاٌّ، از چِار دورةیً  089درزَ فهکكً جا 

ُای جکؼاری و ُا از آزىّن آٌانیؽ واریاٌؾ ةا اٌغازهمّرت فیغةک ةؼ روی یک ىاٌیحّر ٌيایف داده ىیكغ.ةؼای جضهیم آىاری داده

-قغ. ٌحایر پژوُف صاضؼ ٌكان داد کَ جادیؼ ظـحگی ةؼ فؿانیث ؾضهَ ؾيماؿحفاده  05/0داری آزىّن جی ُيتـحَ در ؿعش ىؿٍی

دار ةَ ظّر ىؿٍی داری افؽایف پیغا کؼده اؿث. ظـحگی ىیؽان فؿانیث کٍٍغه راؿث راٌی ىفنم زاٌّ ظی ةاال رفحً از ؿعش قیب

جّان ةیان ٌيّد ةَ ظّر کهی ىی (.P;004/0)درمغ در ىلایـَ ةا كتم از ظـحگی افؽایف ٌكان داد  22ؾضهَ راؿث راٌی ةَ ىیؽان 

دار فكار ةیكحؼی ةؼ زاٌّ وارد ىی  کٍٍغه راؿث راٌی ىفنم زاٌّ ظی ةاال رفحً از ؿعش قیبکَ جادیؼ ظـحگی ةؼ فؿانیث ؾضهَ ؾيم

 الزم اؿث در ٍُگام ةاال رفحً از ؿعش قیب دار. قّد و ُيچٍیً كغرت پؼوپانكً اٌغام جضحاٌی ةیكحؼی

 راه رفحً،EMG واژگان کهیسی:
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 چکیسه ةهٍس

    ىلسىَ

جؼیً ؾّاىم ایساد ةاقغ. یکی از امهیدیغگی یکی از ؾّاىم امهی در کاُف ؾيهکؼد ةغٌی و ؿعش ازؼای ورزقکاران ىیآؿیب

ٍگ ُای نیگاىان مهیتی كغاىی، ضؿف ؾضالٌی و ؾغم جؿادل ةیً ؾيم گكحاوری و جّاٌی ؾضالت ىفنم زاٌّ ةَ ویژه ُيـحؼیآؿیب

ظـحگی ؾضالٌی از زيهَ ؾهم کاُف در صغاکذؼ ٌیؼوی جّنیغی جّؿط ؾضالت از زيهَ ُيـحؼیٍگ و  .و چِارؿؼراٌی اؿث

 ,Borotikar B)ةاقغ، کَ ایً اىؼ ؿتب ؾغم جؿادل در كغرت ایً ؾضالت قغه و زاٌّ را ىـحؿغ آؿیب ىی کٍغ چِارؿؼران ىی

رزقی ةَ ىغت ظّالٌی قغه و ؿّی دیگؼ ظعؼ اةحال ةَ اؿحئّآرجؼیث زاٌّ را آؿیب ایً نیگاىان ؿتب دوری از ىیادیً و (،2008

ُای روزىؼه اؿث در ىعانؿات ةیّىکاٌیکی جؼیً فؿانیثراه رفحً ةَ دنیم آٌکَ یکی از ؾيغه (.Lohmander, 2007)دُغ افؽایف ىی

اٌغ ةَ ةؼرؿی راه رفحً ةؼ روی ؿعش ماف پؼداظحَةـیار ىّرد ةؼرؿی كؼار گؼفحَ اؿث. ةیكحؼ ىعانؿات اٌسام قغه ةؼ روی راه رفحً 

(Begg, 1998; Hamill & McNiven, 1990; White, Agourisa, elbie, & Kirkpatrick, 1999)  صال آٌکَ در زٌغگی روزىؼه کيحؼ

ُغف (. Dixon & Pearsall, 2010; Pearsall, Ouckama, Loh, & Bouchard, 2007)قّد کَ کاىال ماف ةاقغ ؿعضی پیغا ىی

 دار ةّد.کٍٍغه راؿث راٌی ىفنم زاٌّ ظی ةاال رفحً از ؿعش قیبجادیؼ ظـحگی ةؼ فؿانیث ؾضهَ ؾيم پژوُف صاضؼ ةؼرؿی

 

 روش جدلیق

ایً افؼاد كتم از ورود ةَ  ٌفؼاز داٌكسّی ىؼد ؿانو داٌكگاه ةّؾهی ؿیٍا ةعّر داوظهتاٌَ در ایً جضلیق قؼکث ٌيّدٌغ. 09جؿغاد 

ةؼظّرداری از ؿیـحو اؿکهحی و ؾنتی ؾضالٌی ؿانو، ٌغاقحً مغىات در  جاریعچَ پؽقکی ىّرد ةؼرؿی كؼار گؼفحٍغ، ىعانؿَ از ٌؼؼ

ؿال از قؼایط ورود ةَ  09جا  09اٌغام فّكاٌی و جضحاٌی، ٌغاقحً درد در ُیچ یک از ىفامم ةغن و كؼار گؼفحً در داىٍَ ؿٍی 

ةؼای دتث فؿانیث انکحؼیکی ؾضالت از دؿحگاه  کیهّگؼم ةّد. 2/54±9/75وزنىحؼ، ؿاٌحی 175±182پژوُف ةّد. ىیاٌگیً ، كغ

کاٌال ةّده و كادر ةَ  01ؿاظث کكّر ایحانیا اؿحفاده قغ. ایً دؿحگاه دارای  BTS Free EMG 300ىغل  (EMG)انکحؼوىایّگؼافی 

ةّدٌغ  Ag-AgClةار ىنؼف  ودُای چـتٍغه یکةاقغ. انکحؼودُای ىّرد اؿحفاده از ٌّع انکحؼُا ةَ مّرت ُو زىان ىیٌيایف داده

ىحؼ ةّد. پؾ ؿاٌحی 5/0ُا فامهَ ىؼکؽ جا ىؼکؽ انکحؼود ؿحفاده قغ.اemg analyserاز ٌؼم افؽار EMGُای ةؼای جسؽیَ و جضهیم داده

ظّد، ىـیؼ ىـحلیو  قغ ةا ؿؼؾث راه رفحً ظتیؿیکٍٍغه ٌّر، از آزىّدٌی ظّاؿحَ ىیُای ىٍؿکؾُا و ٌنب ىارکؼاز ٌنب انکحؼود

گام ةّد. ةؼای دتث فؿانیث  00جا  09قغ کَ ُؼ جؼیال جؼیال راه رفحً گؼفحَ ىی 5ىحؼی را ظی کٍغ. از ُؼ آزىّدٌی  15قیب دار 

زِث جضهیم  اؿحفاده قغ. Vicon Nexusاز ٌؼم افؽار و  BTS FREE EMG 300کاٌانَ  01ؾضالٌی از دؿحگاه انکحؼوىایّگؼافی 

 اؿحفاده قغ. 95/9از آزىّن جی ُيتـحَ در ؿعش ىؿٍاداری  ُاآىاری داده

 ٌحایج

دار کٍٍغه راؿث راٌی ىفنم زاٌّ ظی ةاال رفحً از ؿعش قیبجادیؼ ظـحگی ةؼ فؿانیث ؾضهَ ؾيم ٌحایر پژوُف صاضؼ ٌكان داد کَ

درمغ در ىلایـَ ةا كتم از  00ىیؽان ةَ ظّر ىؿٍی داری افؽایف پیغا کؼده اؿث. ةؿغ از ظـحگی ىیؽان فؿانیث ؾضهَ راؿث راٌی ةَ 

 (.P=990/9)ظـحگی افؽایف ٌكان داد 

 

 P   بعد از خستگی قبل از خستگی عضالت

 *004/0 0/44±8/24 2/36±0/23 راست رانی
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 ةدخ و ٌحیجَ گیصی

دار فحً از ؿعش قیبکٍٍغه راؿث راٌی ىفنم زاٌّ ظی ةاال رٌحایر پژوُف صاضؼ ٌكان داد کَ جادیؼ ظـحگی ةؼ فؿانیث ؾضهَ ؾيم

جؼیً ؾّاىم ظـحگی، ظـحگی در ظّد ؾضهَ )ىضم جّنیغ ٌیؼو ةؼای اٌسام و  ةَ ظّر ىؿٍی داری افؽایف پیغا کؼده اؿث. یکی از ىِو

ُای  جّان گفث کَ ىٍكأ ظـحگی در ظّد ؾضهَ اؿث. اىؼوزه ةا اؿحفاده از روشاؿحيؼار فؿانیث فیؽیکی( ةّده و ةَ زؼئث ىی

اؿپکحؼوؿکّپی و جِیَ ةؼش ةافحی ؿعش اظالؾات ىا در ىّرد ىحاةّنیـو ؾضهَ صیً ظـحگی ةـیار افؽایف یافحَ  ةیّپـی ؾضهَ،

و  Tُای ظـحگی ؾضهَ ىيکً اؿث ةَ فلغان گهیکّژن، کؼاجیً فـفات، آدٌّزیً جؼی فـفات، اکـیژن، اظحالل در کار نّنَ.اؿث

ُای کهـیو و روٌغ فؿال قغن کهـیو در  ، اظحالل در جّزیؽ ىسغد یّنىیّزیًقتکَ ؿارکّپالؿيیک، اظحالل در ارجتاط اکحیً

اٌسام ( 0988)در جضلیلی کَ جّؿط وونـحغ و ُيکاران   (.Bigland,1984)ؿیـحو زفث قغن اکحیً ىیّزیً ةـحگی داقحَ ةاقغ 

ؾيهکؼد ىحٍاوب ؿیـحو ؾنتی  دكیلَ اٌلتاض ىحٍاوب زیؼ ةیكیٍَ ةا قغت کو در ؾضهَ چِار ؿؼ راٌی ةا وزّد 09قغ، در زؼیان 

ُا اظحالل  ُا چٍغان افؽایف ٌیافحٍغ ةٍاةؼایً جٍِا ىّرد ةاكی ىاٌغه ةؼای جّضیش داده ؾضالٌی، غهؼث ىحاةّنیکىؼکؽی و اجنال ؾنتی

ىیّزیً، ةاؾخ کاُف ٌیؼوی جّنیغی و در  ةاقغ. اظحالل در فؼآیٍغ زفث قغن اکحیً در فؼآیٍغ زفث قغن جضؼیک اٌلتاض ىی

جادیؼ ظـحگی ةؼ  جّان ةیان ٌيّد کَةَ ظّر کهی ىی(. Vollested, 1988)قّد حیسَ افؽایف فكار ةؼ روی ؾضالت و ظـحگی ىیٌ

دار فكار ةیكحؼی ةؼ زاٌّ وارد ىی قّد و ُيچٍیً  کٍٍغه راؿث راٌی ىفنم زاٌّ ظی ةاال رفحً از ؿعش قیبفؿانیث ؾضهَ ؾيم

 الزم اؿث در ٍُگام ةاال رفحً از ؿعش قیب دار. كغرت پؼوپانكً اٌغام جضحاٌی ةیكحؼی
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 چکیسه کّجاه

دار كتم و ةؿغ از ظـحگی گؼوه ُغف پژوُف صاضؼ ىلایـَ ىیؽان فؿانیث ؾضالت اٌغام جضحاٌی ظی راه رفحً ةؼ روی ؿعش قیب

 ٌفؼ 10پژوُف صاضؼ قاىم  جسؼةی و آزىایكگاُی اؿث. ٌيٌَّ آىاریةاقغ. ٌّع جضلیق از ٌّع جضلیلات ٌیيَؾضالت چِارؿؼران ىی

داٌكسّی ىؼد ؿانو در رقحَ جؼةیث ةغٌی ةّد. فؿانیث ؾضالت اٌغام جضحاٌی كتم و ةؿغ از ظـحگی گؼوه ؾضالت چِارؿؼان ظی راه 

دتث گؼدیغ و ةا فؼکاٌؾ ٌيٌَّ ةؼداری  BTSFREE EMG 300دار جّؿط دؿحگاه انکحؼوىایگؼافی رفحً ةؼ روی ؿعش قیب

0999 Hz، ةاٌغ  ةا پٍِای (599 - 09 Hz /3dB و،)CMRR  009اؿحفاده قغه dB  َدرزَ فهکكً جا  99ىیتاقغ. ةؼای کٍحؼل زاوی

اؿحفاده قغه و جغییؼات زاویَ صؼکث را کٍحؼل کؼده و ةَ مّرت فیغةک ةؼ روی  VICONدرزَ اکـحٍكً زاٌّ، از چِار دورةیً  089

ُای جکؼاری و آزىّن جی ُيتـحَ در ُا از آزىّن آٌانیؽ واریاٌؾ ةا اٌغازههیک ىاٌیحّر ٌيایف داده ىیكغ. ةؼای جضهیم آىاری داد

کٍٍغه پًِ داظهی ىفنم اؿحفاده قغ. ٌحایر پژوُف صاضؼ ٌكان داد کَ جادیؼ ظـحگی ةؼ فؿانیث ؾضهَ ؾيم 05/0داری ؿعش ىؿٍی

 42َ ىیؽان فؿانیث ؾضهَ پًِ داظهی ةَ ىیؽان دار ةَ ظّر ىؿٍی داری افؽایف پیغا کؼده اؿث. کزاٌّ ظی ةاال رفحً از ؿعش قیب

جّان ةیان ٌيّد کَ جادیؼ ةَ ظّر کهی ىی(. P;041/0درمغ افؽایف داقحَ اؿث کَ ایً اظحالف ةَ نضاظ آىاری ىؿٍی دار ىیتاقغ )

وارد ىی قّد و  دار فكار ةیكحؼی ةؼ زاٌّ کٍٍغه پًِ داظهی ىفنم زاٌّ ظی ةاال رفحً از ؿعش قیبظـحگی ةؼ فؿانیث ؾضهَ ؾيم

 الزم اؿث در ٍُگام ةاال رفحً از ؿعش قیب دار. ُيچٍیً كغرت پؼوپانكً اٌغام جضحاٌی ةیكحؼی

 راه رفحً،EMGواژگان کهیسی: 
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    ىلسىَ

ایساد  جؼیً ؾّاىمةاقغ. یکی از امهیدیغگی یکی از ؾّاىم امهی در کاُف ؾيهکؼد ةغٌی و ؿعش ازؼای ورزقکاران ىیآؿیب

ُای نیگاىان مهیتی كغاىی، ضؿف ؾضالٌی و ؾغم جؿادل ةیً ؾيم گكحاوری و جّاٌی ؾضالت ىفنم زاٌّ ةَ ویژه ُيـحؼیٍگ آؿیب

ظـحگی ؾضالٌی از زيهَ ؾهم کاُف در صغاکذؼ ٌیؼوی جّنیغی جّؿط ؾضالت از زيهَ ُيـحؼیٍگ و .و چِارؿؼراٌی اؿث

 ,Borotikar B)ؿادل در كغرت ایً ؾضالت قغه و زاٌّ را ىـحؿغ آؿیب ىی کٍغ ةاقغ، کَ ایً اىؼ ؿتب ؾغم جچِارؿؼران ىی

آؿیب ایً نیگاىان ؿتب دوری از ىیادیً ورزقی ةَ ىغت ظّالٌی قغه و ؿّی دیگؼ ظعؼ اةحال ةَ اؿحئّآرجؼیث زاٌّ را  (،2008

ُای روزىؼه اؿث در ىعانؿات ةیّىکاٌیکی یثجؼیً فؿانراه رفحً ةَ دنیم آٌکَ یکی از ؾيغه (.Lohmander, 2007)دُغ افؽایف ىی

اٌغ ةـیار ىّرد ةؼرؿی كؼار گؼفحَ اؿث. ةیكحؼ ىعانؿات اٌسام قغه ةؼ روی راه رفحً ةَ ةؼرؿی راه رفحً ةؼ روی ؿعش ماف پؼداظحَ

(Begg, 1998; Hamill & McNiven, 1990; White, Agourisa, elbie, & Kirkpatrick, 1999) ی روزىؼه کيحؼ صال آٌکَ در زٌغگ

ُغف (. Dixon & Pearsall, 2010; Pearsall, Ouckama, Loh, & Bouchard, 2007)قّد کَ کاىال ماف ةاقغ ؿعضی پیغا ىی

 دار ةّد.کٍٍغه پًِ داظهی ىفنم زاٌّ ظی ةاال رفحً از ؿعش قیبجادیؼ ظـحگی ةؼ فؿانیث ؾضهَ ؾيم پژوُف صاضؼ ةؼرؿی

 

 روش جدلیق

ایً افؼاد كتم از ورود ةَ  ٌكسّی ىؼد ؿانو داٌكگاه ةّؾهی ؿیٍا ةعّر داوظهتاٌَ در ایً جضلیق قؼکث ٌيّدٌغ.ٌفؼاز دا 09جؿغاد 

ةؼظّرداری از ؿیـحو اؿکهحی و ؾنتی ؾضالٌی ؿانو، ٌغاقحً مغىات در  ىعانؿَ از ٌؼؼ جاریعچَ پؽقکی ىّرد ةؼرؿی كؼار گؼفحٍغ،

ؿال از قؼایط ورود ةَ  09جا  09ک از ىفامم ةغن و كؼار گؼفحً در داىٍَ ؿٍی اٌغام فّكاٌی و جضحاٌی، ٌغاقحً درد در ُیچ ی

ةؼای دتث فؿانیث انکحؼیکی ؾضالت از دؿحگاه  کیهّگؼم ةّد. 2/54±9/75ىحؼ، وزنؿاٌحی 175±182پژوُف ةّد. ىیاٌگیً ، كغ

کاٌال ةّده و كادر ةَ  01دؿحگاه دارای  ؿاظث کكّر ایحانیا اؿحفاده قغ. ایً BTS Free EMG 300ىغل  (EMG)انکحؼوىایّگؼافی 

ةّدٌغ  Ag-AgClةار ىنؼف  ةاقغ. انکحؼودُای ىّرد اؿحفاده از ٌّع انکحؼودُای چـتٍغه یکُا ةَ مّرت ُو زىان ىیٌيایف داده

ىحؼ ةّد. پؾ ٌحیؿا 5/0ُا فامهَ ىؼکؽ جا ىؼکؽ انکحؼود ؿحفاده قغ.اemg analyserاز ٌؼم افؽار EMGُای ةؼای جسؽیَ و جضهیم داده

قغ ةا ؿؼؾث راه رفحً ظتیؿی ظّد، ىـیؼ ىـحلیو کٍٍغه ٌّر، از آزىّدٌی ظّاؿحَ ىیُای ىٍؿکؾُا و ٌنب ىارکؼاز ٌنب انکحؼود

گام ةّد. ةؼای دتث فؿانیث  00جا  09قغ کَ ُؼ جؼیال جؼیال راه رفحً گؼفحَ ىی 5ىحؼی را ظی کٍغ. از ُؼ آزىّدٌی  15قیب دار 

استفاده شد.  Polyganو نرم افسار  Vicon Nexusو از نرم افسار  BTS FREE EMG 300کاٌانَ  01دؿحگاه انکحؼوىایّگؼافی  ؾضالٌی از

 اؿحفاده قغ. 95/9ُا از آزىّن جی ُيتـحَ در ؿعش ىؿٍاداری زِث جضهیم آىاری داده

 ٌحایج

دار ه پًِ داظهی ىفنم زاٌّ ظی ةاال رفحً از ؿعش قیبکٍٍغٌحایر پژوُف صاضؼ ٌكان داد کَ جادیؼ ظـحگی ةؼ فؿانیث ؾضهَ ؾيم

 ةَ ظّر ىؿٍی داری افؽایف پیغا کؼده اؿث.

درمغ افؽایف داقحَ اؿث کَ ایً اظحالف ةَ نضاظ آىاری ىؿٍی دار ىیتاقغ  00ىیؽان فؿانیث ؾضهَ پًِ داظهی ةَ ىیؽان 
(900/9=P.) 

 P   بعد از خستگی قبل از خستگی عضالت

9/39±3/22 پهن داخلی  0/21±2/56  041/0*  

 ةدخ و ٌحیجَ گیصی



  

  ورزشیورزشی  فناوریفناوری  وو  مهندسیمهندسی  ،،  نیکنیکبیومکابیومکا

  

  
دار کٍٍغه پًِ داظهی ىفنم زاٌّ ظی ةاال رفحً از ؿعش قیبٌحایر پژوُف صاضؼ ٌكان داد کَ جادیؼ ظـحگی ةؼ فؿانیث ؾضهَ ؾيم

و ةؼای اٌسام و جؼیً ؾّاىم ظـحگی، ظـحگی در ظّد ؾضهَ )ىضم جّنیغ ٌیؼ ةَ ظّر ىؿٍی داری افؽایف پیغا کؼده اؿث. یکی از ىِو

ُای  جّان گفث کَ ىٍكأ ظـحگی در ظّد ؾضهَ اؿث. اىؼوزه ةا اؿحفاده از روشاؿحيؼار فؿانیث فیؽیکی( ةّده و ةَ زؼئث ىی

ةیّپـی ؾضهَ، اؿپکحؼوؿکّپی و جِیَ ةؼش ةافحی ؿعش اظالؾات ىا در ىّرد ىحاةّنیـو ؾضهَ صیً ظـحگی ةـیار افؽایف یافحَ 

و  Tُای ؿث ةَ فلغان گهیکّژن، کؼاجیً فـفات، آدٌّزیً جؼی فـفات، اکـیژن، اظحالل در کار نّنَظـحگی ؾضهَ ىيکً ا.اؿث

ُای کهـیو و روٌغ فؿال قغن کهـیو در  ىیّزیً، اظحالل در جّزیؽ ىسغد یّنقتکَ ؿارکّپالؿيیک، اظحالل در ارجتاط اکحیً

اٌسام ( 0988)در جضلیلی کَ جّؿط وونـحغ و ُيکاران   (.Bigland,1984)ؿیـحو زفث قغن اکحیً ىیّزیً ةـحگی داقحَ ةاقغ 

دكیلَ اٌلتاض ىحٍاوب زیؼ ةیكیٍَ ةا قغت کو در ؾضهَ چِار ؿؼ راٌی ةا وزّد ؾيهکؼد ىحٍاوب ؿیـحو ؾنتی  09قغ، در زؼیان 

ُا اظحالل  ه ةؼای جّضیش دادهُا چٍغان افؽایف ٌیافحٍغ ةٍاةؼایً جٍِا ىّرد ةاكی ىاٌغ ؾضالٌی، غهؼث ىحاةّنیکىؼکؽی و اجنال ؾنتی

ىیّزیً، ةاؾخ کاُف ٌیؼوی جّنیغی و در  ةاقغ. اظحالل در فؼآیٍغ زفث قغن اکحیً در فؼآیٍغ زفث قغن جضؼیک اٌلتاض ىی

جادیؼ ظـحگی ةؼ  جّان ةیان ٌيّد کَةَ ظّر کهی ىی(. Vollested, 1988)قّد ٌحیسَ افؽایف فكار ةؼ روی ؾضالت و ظـحگی ىی

دار فكار ةیكحؼی ةؼ زاٌّ وارد ىی قّد و ُيچٍیً  کٍٍغه پًِ داظهی ىفنم زاٌّ ظی ةاال رفحً از ؿعش قیبضهَ ؾيمفؿانیث ؾ

 الزم اؿث در ٍُگام ةاال رفحً از ؿعش قیب دار. كغرت پؼوپانكً اٌغام جضحاٌی ةیكحؼی
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 چکیسه کّجاه

ٌَّ جغییؼ در ؿاظحار پا ىيکً اؿث جؿاىم ةغن ةا ىضیط ظارج ةاقغ. ُؼگجؼیً ةعف از ةغن ةّده کَ راةط ةیً ةغن و ىضیط ظارج ىیپا اٌحِایی

 كّس راةعَ ةؼرؿی صاضؼ، ىعانؿَ از ُغفُای ىعحهف ورزقی ادؼگػار ةاقغ. را جضث جادیؼ كؼار دُغ، و ةؼ ؾيهکؼد افؼاد در ظی ازؼای ىِارت

 وانیتال رقحَ در ىؼد و زن ؿانو ورزقکار 40 جؿغاد ىٍؼّر ایً ةَ. ةّد  وانیتال ورزقی رقحَ در ورزقکاران ؾيهکؼدی ُایجّاٌایی ؿعش و پا کف

 و نک نک و ؿحاره آزىّن و ؿارزٍث پؼش ،,Single Hop, Cross over Hop ؾيهکؼدی ُایجـث ای زىیٍَ و فؼدی اظالؾات جکيیم از ةؿغ

 Volpon قاظل چِار از اؿحفاده ةا پا کف كّس نىیؽا. قغ دتث زُّؼاؿحاىپ از اؿحفاده ةا اجکا پای از ؿاکً پای رد ادؼ.  آىغ ؾيم ةَ روىتؼگ

 Dennis , Staheli , Harris & Beat َُيتـحگی آىاری آزىّن از اؿحفاده ةا پا کف كّس ىیؽان ةا ؾيهکؼدی ُای آزىّن راةعَ. قغ ىضاؿت 

 ةا پا کف كّس ُای قاظل ةیً ارید ىؿٍی آىاری ُيتـحگی جضلیق ایً ُاییافحَ ةَ جّزَ ةا. قغ ةؼرؿی SPSS 16 افؽار ٌؼم جّؿط پیؼؿّن

 ورزقکاران در پا کف كّس ةیً داری ىؿٍی آىاری اظحالف. ٌكغ ىكاُغه وانیتال ىؼد و زن ورزقکاران در ؾيهکؼدی ُای جـث از صامم ٌيؼات

  ورزقکاران ؾيهکؼد ىیؽان ةؼ جأدیؼی پا کف كّس ىیؽان اؿث، ىيکً کَ گؼفث ٌحیسَ جضلیق ایً از جّان ىی. ٌكغ دیغه  زن و ىؼد وانیتال

 .ةاقغ ٌغاقحَ وانیتال رقحَ

 كّس کف پا، ُيتـحگی ،وانیتال واژگان کهیسی:
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ىلایعَ فػانیث غضهَ پًِ دارهی و رارجی در جيصیٍات زٌجیصه خصکحی ةاز و ةعحَ و ىیضان جأدیص ایً دو ٌّع زٌجیصه 

 در ةِتّد افصاد ىتحال ةَ درد پاجهّفيّرال )ىصوری(
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 جاهچکیسه کّ

ةیّىکهاٌیکی و  فیؽیکهی، جغییهؼات از دُهغ وىهی ٌكهان را ظّد آن یا اظؼاف پحال پكث و زاٌّ كغام درد مّرت ةَ (PFPؿٍغرم درد پاجهّفيّرال )

ةاقهغ. ُهغف ایهً ىعانؿهَ درمهغ ىهی 45جا  21در ٌّزّاٌان  PFPقیّع  .قّد ىی ٌاقی پاجهّفيّرال ىفنم دراظحالل کٍحؼل ؾنتی ؾضالٌی 

ُای در پایگاه ISIةّد. ىلاالت  PFPیـَ فؿانیث ؾضهَ پًِ داظهی و ظارزی در جيؼیٍات زٌسیؼه صؼکحی ةاز و ةـحَ در افؼاد ىتحال ةَ ىؼوری ىلا

زٌسیهؼه صؼکحهی ةهاز و  "، "ةیّىکاٌیهک"، "پًِ ظارزی "، "پًِ داظهی"، "درد پاجهّفيّرال"ُای ةا کهیغ واژه  Google Scholarاظالؾاجی 

زـحسّ و ٌحایر ىلاالت ةغؿث آىغه ىّرد ةؼرؿی كؼار گؼفث. ةا وزّد اظحالفات ىكهعل در ایهً دو ٌهّع  2015جا  2000ُای در ؿال "ةـحَ 

اجفاق ٌؼؼ ٌغارٌغ. ةؼظی از ىضللیً ةؼ ایً ؾلیغه اٌغ کَ در ىؼاصهم اةحهغایی جّاٌتعكهی  PFPجيؼیً ىحعننیً در جّمیَ جيؼیٍات در ةیياران 

ُای زٌسیؼه صؼکحی کٍغ ةٍاةؼایً در ایً ىؼصهَ از جيؼیًو ظو کؼدن زاٌّ ٌیؼو فكارٌغه زیادی را در پحال ایساد ىی زاٌّ ىـحؿغ مغىَ ىسغد اؿث

ت ةاز کَ زاٌّ در اکـحٍكً کاىم اؿث و پحال ةا فيّر در جياس ٌیـث، ىؤدؼجؼ اؿث. ایً در صانی اؿث ٌؼؼ ىضللیً دیگؼ ةؼ ایً اؿث کَ جيؼیٍا

یاةهغ. ٌِایحها در ه صؼکحی ةـحَ ةاقغ زیؼا دتات ىفنهی ةیكحؼ و ٌـتث فؿانیث ؾضهَ پًِ داظهی ةَ ظهارزی ةِتهّد ىهیاونیَ ةایغ ةنّرت زٌسیؼ

 .جؼکیتی از ُؼدو ٌّع جيؼیً زٌسیؼه صؼکحی ةاز و ةـحَ کارآىغجؼ ظّاُغ ةّد PFPجيؼیٍات جّاٌتعكی افؼاد 

 ارزی.درد پحالفيّرال، ؾضهَ پًِ داظهی، ؾضهَ پًِ ظواژگان کهیسی:  
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 چکیسه ةهٍس

  ىلسىَ

ةیّىکاٌیکی و اظهحالل  و فیؽیکی جغییؼات از داده، ٌكان را ظّد آن یا اظؼاف پحال پكث و زاٌّ كغام درد مّرت ةَ (PFPؿٍغرم درد پاجهّفيّرال )

یان دظحؼان ةَ دنیم ویژگی ُهای درمغ و در ى 45جا  21در ٌّزّاٌان  PFPقیّع   .قّد ىی پاجهّفيّرال ٌاقی ىفنم کٍحؼل ؾنتی ؾضالٌی در

کٍغ جا اىکهان امهالح ىٍاؿهب را ةغُهغ. ىعانؿهات ُای ةیّىکاٌیکی ةَ قٍاؿایی انگّی صؼکات کيک ىیآٌاجّىیکی ىحفاوت ةیكحؼ اؿث. ةؼرؿی

غ. ةٍهاةؼایً ُهغف ایهً ةا داقحً پؼوجکم جّاٌتعكی ىٍاؿب کاُف كاةم جّزِی در ىیؽان درد زاٌّ دارٌه PFPافؼاد ىتحال ةَ  3/2ٌكان دادٌغ کَ 

 ىعانؿَ ىؼوری ىلایـَ فؿانیث ؾضهَ پًِ داظهی و ظارزی در جيؼیٍات زٌسیؼه صؼکحی ةاز و ةـحَ در افؼاد ىتحال ةَ درد پاجهّفيّرال ةّد.

 روش جدلیق

 "، "ةیّىکاٌیک"، "ًِ ظارزیپ "، "پًِ داظهی"، "درد پاجهّفيّرال"ُای ةا کهیغ واژه  Google Scholarُای اظالؾاجی در پایگاه ISIىلاالت 

 زـحسّ و ٌحایر ىلاالت ةغؿث آىغه ىّرد ةؼرؿی كؼار گؼفث. 2015جا  2000ُای در ؿال "زٌسیؼه صؼکحی ةاز و ةـحَ 

 

 ٌحایج

ً اجفاق ٌؼؼ ٌغارٌغ. ةؼظهی از ىضللهیً ةهؼ ایه PFPةا وزّد اظحالفات ىكعل در ایً دو ٌّع جيؼیً ىحعننیً در جّمیَ جيؼیٍات در ةیياران 

کٍغ ةٍهاةؼایً ؾلیغه اٌغ کَ در ىؼاصم اةحغایی جّاٌتعكی زاٌّ ىـحؿغ مغىَ ىسغد اؿث و ظو کؼدن زاٌّ ٌیؼو فكارٌغه زیادی را در پحال ایساد ىی

اؿث  ُای زٌسیؼه صؼکحی ةاز کَ زاٌّ در اکـحٍكً کاىم اؿث و پحال ةا فيّر در جياس ٌیـث، ىؤدؼجؼ اؿث. ایً در صانیدر ایً ىؼصهَ از جيؼیً

ٌؼؼ ىضللیً دیگؼ ةؼ ایً اؿث کَ جيؼیٍات اونیَ ةایغ ةنّرت زٌسیؼه صؼکحی ةـحَ ةاقغ زیؼا دتات ىفنهی ةیكحؼ و ٌـتث فؿانیهث ؾضههَ پِهً 

 یاةغ.داظهی ةَ ظارزی ةِتّد ىی

 ةدخ و ٌحیجَ گیصی

ٍات جّاٌتعكی افؼاد ىتحال ةَ درد پاجهّفيّرال جيؼیٍات زٌسیؼه صؼکحی ةـحَ اٌغکی ىؤدؼجؼ از جيؼیٍات زٌسیؼه صؼکحی ةاز ُـحٍغ. در جيؼی

 جؼکیتی از ُؼدو ٌّع جيؼیً زٌسیؼه صؼکحی ةاز و ةـحَ کارآىغجؼ ظّاُغ ةّد. 
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 کّجاه چکیسه

 داٌكسّیان ةا ةغٌیجؼةیث رقحَ داٌكسّیان فیؽیّنّژیکی و ةیّىکاٌیکی ُایویژگی ةؼظی ىلایـَ ُغف از پژوُف صاضؼ مقدمه و هدف:

 ةّد.ُا رقحَ ؿایؼ غیؼورزقکار

ةغٌی م و ةاالجؼ( ةَ ظّر جنادفی از ةیً داٌكسّیان کارقٍاؿی رقحَ جؼةیثةغٌی )جؼم ؿّداٌكسّیان رقحَ جؼةیثٌفؼ از  20 روش تحقیق:

در دؿحؼس و ةَ مّرت ُيحاؿازی ةغٌی ةَ ظّر رقحَ جؼةیثغیؼ ٌفؼ از داٌكسّیان  20 و  (ؿال 86/19±86/1)ؿً  داٌكگاه ىضلق اردةیهی

گیؼی قغه قاىم داىٍَ پاراىحؼُای ةیّىکاٌیکی اٌغازه. ادٌغٌيٌَّ آىاری پؽوُف صاضؼ را جكکیم دؿال(  90/19±75/1)ؿً ؿٍی ةا گؼوه اول 

 داده ىحغیؼُای فیؽیّنّژیکی قاىم درمغ چؼةی، جّده ةغون چؼةی، جیپ ةغٌی، وزن و قاظل جّده ةغن ةّد.  .صؼکحی دو ىفنم زاٌّ و آرٌر ةّد

 . قغٌغ و جضهیم جسؽیَ ىـحلم Tآزىّن  آزىّن آىاری وؿیهة ُا ةَ

داری از ةیً ىحغیؼُای ىّرد ىعانؿَ جٍِا در داىٍَ صؼکحی زاٌّ و داىٍَ صؼکٍی آرٌر ةیً دو گؼوه اظحالف ىؿٍیف ٌكان داد، ٌحایر پژوُ نتایج:

-داری ( و ىفنم آرٌر ةَ ظّر ىؿٍیP;000/0داری ةاالجؼ )وزّد دارد. ةَ ایً جؼجیب کَ داىٍَ صؼکحی زاٌّ در گؼوه جؼةیث ةغٌی ةَ ظّر ىؿٍی

(000/0;P)  ٍَةغٌی در ىلایـَ ةا گؼوه دیگؼ داقث. صؼکحی کيحؼی را در گؼوه جؼةیثداى 

ةغٌی ةاالجؼ از داٌكسّیان داىٍَ صؼکحی ىفنم زاٌّ در داٌكسّیان رقحَ جؼةیثجّان ٌحیسَ گؼفث کَ ةا جّزَ ةَ ٌحایر ىی بحث و نتیجه گیری:

 ُای ةیكحؼی دارد. اٌسام پژوُفةاقغ. ةا وزّد ایً ادتات ةِحؼ ایً ىّضّع ٌیاز ةَ ةغٌی ىیغیؼجؼةیث

 قاظل جّده ةغن، داىٍَ صؼکحی، جّده ةغون چؼةی.: واژگان کهیسی
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  اردةیم ػِص ىصد ورزػکاران در دٌساٌی جصوىاُای ػیّع

 3جػفص ىؼاور ، 2 ةاكی زاده ٌلی غتاس ، 1اةّانفضم ةاكصی
 اردةیم پؽقکی ؾهّم داٌكگاه رنیؽ فهّقیپ و ومّرت فک و دُان قٍاؿی آؿیب اؿحادیار -1

 اردةیهی ىضلق داٌكگاه ىغیؼیث ورزقی داٌكیار -2

 اردةیم پؽقکی ؾهّم داٌكگاه دٌغاٌپؽقک ؾيّىی -3
E-mail: a.naghizadeh@uma.ac.ir 

 چکیده

 آٌؼا آىاری زاىؿَةّده و  ىلعؿی -جّمیفی ٌّع از ىعانؿَ .ةاقغ ىی اردةیم قِؼ ىؼد ورزقکاران در دٌغاٌی جؼوىاُای ةؼرؿی ىعانؿَ ایً ُغف

 قِؼ ای صؼفَ وغیؼ ای صؼفَ ورزقی ةاقگاُِای رزىی ورزقِای و وانیتال ةـکحتال، فّجتال، کكحی، ورزقی ُای رقحَ ىؼد ورزقکاران کهیَ

 و قغ اؿحفاده  ىّرگان و گؼزـی گیؼی ٌيٌَّ زغول از ٌيٌَّ وصس جؿییً ةؼای. ةاقٍغ ىی ٌفؼ 3000 آٌِا جؿغادکَ  دٍُغ ىی جكکیم اردةیم

 در و ای ظتلَ گیؼی ٌيٌَّ روش ةَ ٌيٌَّ واصغُای. یافث افؽایف ٌفؼ 449 ةَگیؼی  ٌيٌَّ اؾحتار افؽایف ىٍؼّر ةَ  و آىغ ةغؿث ٌفؼ 341 جؿغاد

 ةَ ىؼةّط اظالؾات ةاقغ ىی پؼؿكٍاىَ اظالؾات گؼدآوری اةؽار .گؼدیغٌغ اٌحعاب ؿاده جنادفی گیؼی ٌيٌَّ روش از اؿحفاده ةا  ُا ظتلَ

 ةا ُا داده و آىغه ةؿيم دٌغاٌی مغىات ٌّع ةؼرؿی ٌؼؼ از ةانیٍی ىؿایٍَ دٌغاٌی آؿیب مّرت در و جکيیم ةاقگاه در صضّر ةاپؼؿكٍاىَ 

%(  7/26) ٌفؼ 120 جؿغاد ُا، کم آزىّدٌی کَ از . ٌحایر ٌكان داد قغٌغ جضهیم SPSS21 افؽار ٌؼم از اؿحفاده ةا کای ىسػور آزىّن ةکارگیؼی

 ،% 2/37 کكحی در ورزقی آؿیب قیّع .ةّدٌغ ضؼةَ ؿاةلَ فاكغ آٌِا%(  3/73) ٌفؼ 329 جؿغاد و ورزش صیً در دٌغان ةَ ضؼةَ ؿاةلَ دارای آٌِا

 ٌّع ةا دٌغان ةَ وارده جؼوىای ةیً کَ داد ٌكان ُا یافحَ .ةاقغ ىی% 6/8 وانیتال در و %25 رزىی ُای رقحَ ،% 75/28 ةـکحتال ،% 7/29 فّجتال

 .(p = 001/0) دارد وزّد داری ىؿٍی راةعَ ورزش

 اردةیم. ،کاران ىؼدورزق دٌغاٌی، جؼوىای واژگان کلیدی:
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 مقدمه 

 داد ٌكان(  2005) راٌانی.  ىی ةاقغ ُيؼاه دٌغاٌی ُای آؿیب اززيهَ ورزقی مغىات قیّع افؽایف  ةا ورزقی ىـاةلات و درجيؼیٍات قؼکث

%(  28)اجیّنّژیک فاکحّر جؼیً قایؽ ؾٍّان ةَ ورزش ةعّریکَةیكحؼاؿث  زاىؿَ اككار ؿایؼ ةَ ٌـتث ورزقکاران در دٌغاٌی جؼوىای قیّعکَ 

 درىان ؽیٍَُ( 2001)  آٌغریاؿً و ةّروم. ةاقغ ىی گؼان ٌـتحاً دٌغان ةَ ضؼةات از ٌاقی ُای آؿیب درىان. اؿث قغه قٍاظحَ دٌغاٌی جؼوىای

 ورزقی ُای فؿانیث چٍاٌکَ ُو. کؼدٌغ ةؼآورد زيؿیث ٌفؼ ىیهیّن یک ازای ةَ دالر ىیهیّن 5 جا 2 داٌيارك در را دٌغاٌی جؼوىاجیک ُای آؿیب

 دٌغاٌی ُای آؿیب قیّع  ظؼفی از. گؼدد ىی ةیكحؼ ورزقکاران ةیً در دٌغاٌی ُای آؿیب افؽایف ظعؼ قّد ىی جؼ فؼاگیؼ و ةیكحؼ روز ةَ روز

 آؿیب قیّع ةاقغ ىی کو ُيغیگؼ ةا ةازیکٍان ةؼظّرد آن در کَ وانیتال ىاٌٍغ ورزقی ُای رقحَ از ةؿضی در. اؿث ىحفاوت ورزقی رقحَ ٌّع ةا

کاگالر و .)اؿث زیاد آٌِا در ورزقکاران ةؼظّرد و جنادم ةاقغکَ ىی جکّاٌغو و یط روی ُاکی ىاٌٍغ ُایی ورزش از جؼ پائیً دٌغاٌی ُای

 ىضافغ از ورزقکار اؿحفاده ةَ ٌیؽ و رقحَ ظاص كّاٌیً ةَ ىؼةّط را دٌغاٌی ُای آؿیب ىلغار( 1995) ةات و فالٌغرز ةؿالوه (.2005ُيکاران،

 اؿحان در آٌسائیکَ از و رؿغ ٌؼؼىی ةَ ضؼوری آن از پیكگیؼی ُای راه و دٌغاٌی مغىات قیّع ةؼرؿی  ایٍکَ ةَ جّزَ ةا. داٌـحٍغ ىؼةّط دُان

 .آىغ ةؿيم اردةیم قِؼ ىؼد ورزقکاران در دٌغاٌی جؼوىاُای ةؼرؿی ىٍؼّر ةَ ىعانؿَ ایً اؿث، ٌكغه اٌسام ىكاةِی ىعانؿَ ردةیما

 روش تحقیق 

 ورزقِای و وانیتال ةـکحتال، فّجتال، کكحی، ورزقی ُای رقحَ ىؼد ورزقکاران کهیَ آٌؼا آىاری زاىؿَ و ةّده ىلعؿی -جّمیفی ٌّع از ىعانؿَ

 از ٌيٌَّ صسو جؿییً ةؼای. ةاقٍغ ىی ٌفؼ 3000 آٌِا جؿغاد کَ دٍُغ ىی   جكکیم اردةیم قِؼ ای صؼفَ وغیؼ ای صؼفَ ورزقی ةاقگاُِای ىیرز

 افؽایف ٌفؼ 449 ةَ گیؼی ٌيٌَّ اؾحتار افؽایف ىٍؼّر ةَ  و آىغ ةغؿث ٌفؼ 341 جؿغاد و قغ اؿحفاده  ىّرگان و گؼزـی گیؼی ٌيٌَّ زغول

 اةؽار. گؼدیغٌغ اٌحعاب ؿاده جنادفی گیؼی ٌيٌَّ روش از اؿحفاده ةا ُا ظتلَ در و ای ظتلَ گیؼی ٌيٌَّ روش ةَ ٌيٌَّ غُایواص .یافث

 ٌؼؼ از ةانیٍی ىؿایٍَ دٌغاٌی آؿیب مّرت در و جکيیم ةاقگاه در صضّر ةا پؼؿكٍاىَ ةَ ىؼةّط اظالؾات ةاقغ ىی پؼؿكٍاىَ اظالؾات گؼدآوری

 . قغٌغ جضهیم SPSS21 افؽار ٌؼم از اؿحفاده ةا کای ىسػور آزىّن ةکارگیؼی ةا ُا داده و آىغه ةؿيم ٌغاٌید مغىات ٌّع ةؼرؿی

 نتایج

  449 ىسيّع از کَ داد ٌكان جضلیق ایً ٌحایر. ةاقٍغ ىی ؿال 37 و ؿال 12 ةیً آٌِا ؿً داىٍَ و ؿال 77/21 ُا آزىّدٌی ؿً ىیاٌگیً

 ؿاةلَ فاكغ آٌِا(  درمغ 3/73) ٌفؼ 329 جؿغاد و ورزش در دٌغان ةَ ضؼةَ ؿاةلَ دارای آٌِا( درمغ 7/26)ٌفؼ 120 جؿغاد ُا، آزىّدٌی ٌفؼکم

% 6/8و در وانیتال %25 رزىی ُای رقحَ % ،75/28% ، ةـکحتال 7/29، فّجتال % 2/37 کكحی قیّع جؼوىا ةَ دٌغان در ..ةّدٌغ دٌغان ةَ ضؼةَ

ٌكان ىی دُغ  1زغول اؿحفاده قغ و ٌحایر ةا جّزَ ةَ  کای دو وارده ةَ دٌغان و ٌّع ورزش از  آزىّن  یجؼوىا ًیةجؿییً راةعَ  یةؼا ىی ةاقغ.

 (. P;001/0ارد)دوزّد  یدار یىؿٍراةعَ وارده ةَ دٌغان و ٌّع ورزش  یجؼوىا ًیةکَ 

 آزمودنی هانوع ورزش  با توجه بهوارده به دندان  یتروما: توزیع فراوانی  1جدول 

  جؼوىا ةَ دٌغانؿاةلَ                

 ٌّع ورزش

 درمغ زيؽ ٌغارد دارد
 

 (df ) ؿعش  

 درمغ جؿغاد درمغ جؿغاد داریىؿٍا

 001/0 4 100 101 3/70 71 7/29 30 فّجتال

 100 80 25/71 57 75/28 23 ةـکحتال 

 100 70 4/91 64 6/8 6 وانیتال

 100 94 3/62 59 2/37 35 کكحی

 100 104 75 78 25 26 رزىی

 100 449 3/73 329 7/26 120 زيؽ
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 بحث و بررسی

 جضلیق ایً ٌحایر ةا کَ ٌيّد گؽارش درمغ 8/28 ىؼد ورزقکار1189 ةیً در را دٌغاٌی جؼوىاُای قیّع ظّد ىعانؿَ در( 2002)  فؼراری

 ُاکی، ، زّدو ورزقی ُای رقحَ ای صؼفَ ٌیيَ و ای صؼفَ نورزقکارا کم در را جؼوىا قیّع 2002 ؿال در  کارنّس. دارد ُيعّاٌی%( 7/26)

 اوزةک و اغهّ جّنّن ٌیؽ و( 2005)وُيکاران کاگالر و کؼدٌغ گؽارش درمغ 8/28 کار ؿاةلَ ؿال 5 صغاكم ةا فّجتال و ٍُغةال ، ةـکحتال

 و  ىیكکّفـکی ىعانؿَ ةا ُيچٍیً جضلیق ایرٌح. ٌيّدٌغ گؽارش ورزش ٌّع ةَ ةـحَ درمغ 45 جا 8 ةیً را دٌغاٌی جؼوىاُای قیّع( 2006)

 فاکحّر جؼیً قایؽ ؾٍّان ةَ را ورزش و ةیكحؼداٌـحَ زاىؿَ اككار ؿایؼ ةَ ٌـتث ورزقکاران در را دٌغاٌی جؼوىای قیّع کَ( 1999)ُيکاران

 ُيعّاٌی درمغ 8/26 قیّع ةا ایؼان در( 1385) ُيکاران و زواقکیاٌی ىعانؿات ٌحایر ةا و ٌيّدٌغ ةیان دٌغاٌی جؼوىای( درمغ 28)اجیّنّژیک

 .ٌغارد ُيعّاٌی ةاقغ ىی ىعانؿَ ایً ٌحایر از کيحؼ ظیهی کَ درمغ 6/6 قیّع ةا اقغانی فهـعیً در( 2003) نّیً ٌحایر ةا ونی دارد

 ٌحایر. ةّد وانیتال و ىیرز ةـکحتال، ، فّجتال ُای رقحَ ةیكحؼ از و% 2/37 کكحی ورزقی رقحَ در دٌغاٌی ُای آؿیب قیّع صاضؼ ىعانؿَ در

 رقحَ ورزقکاران ةَ ىؼةّط ىؼدان در دُان جؼوىاُای قیّع ةیكحؼیً ورزقی ىـاةلات در کَ داد ٌكان کاٌادا در ٌیؽ ُيکاران و ٌایث نی ىعانؿَ

 ُای رقحَ از ةیكحؼ و درمغ 6/37 را کكحی ُای رقحَ در دٌغاٌی مغىات قیّع ٌیؽ ایؼان در( 1385) ُيکاران و زواقکیاٌی. اؿث ةّده کكحی

 ُا دٌغان دادن فكار یا یکغیگؼ ةَ ؿؼُا ةؼظّرد ةَ جّان ىی کكحی رقحَ در مغىات ةیكحؼ قیّع ؾهث ىّرد در.  کؼدٌغ اؾالم ةـکحتال و فّجتال

 .کؼد اقاره کكحی صیً در ُا دٌغان ةَ زیاد ٌیؼوی قغن وارد ةانعتؽ و جيؼکؽ ایساد ةؼای ُو  ةَ

 آؿیب قیّع ةا( 2002) فؼراری َىعانؿ ٌحایر ةَ ٌـتث کَ ةّد% 75/28 در ىعانؿَ صاضؼ ةـکحتال ورزقی رقحَ در دٌغاٌی ُای آؿیب قیّع

 ةا اقغانی فهـعیً در (2003) نّیً ىعانؿَ ٌحایر از پژوُف ایً ٌحایر. ةاقغ ىی کيحؼ درمغ 4/36 ةـکحتال ورزقی رقحَ در دٌغاٌی ُای

 آن ُای آؿیب کَ جنادم پؼ رقحَ یک ؾٍّان ةَ ةـکحتال  رقحَ ىعحهف ىعانؿات ٌحایر ةَ جّزَ ةا .ةّد ةیكحؼ درمغ 2/7 دُاٌی مغىات قیّع

 قٍاظحَ ىی قّد. قّد ىی ایساد ةازیکً ةا جّپ ٌیؽ و ةازیکً ةا ةازیکً ىـحلیو غیؼ و ىـحلیو ةؼظّردُای ٌحیسَ در

 ُای آؿیب قیّع ةا( 2002) فؼراری ىعانؿات ٌحایر ةَ یافحَ ایً. دةّ% 7/29 فّجتال ورزقی رقحَ در دٌغاٌی ُای آؿیب قیّع صاضؼ ىعانؿَ در

 نّیً ٌحایر ةا ونی ةّده ٌؽدیک درمغ 8/26 قیّع ةا ایؼان در( 1385) ُيکاران و زواقکیاٌی درمغ، 2/23 فّجتال ورزقی رقحَ در دٌغاٌی

 .ٌغارد ُيعّاٌی ةاقغ ىی ىعانؿَ ایً ٌحایر از کيحؼ ظیهی کَ درمغ 6/6 قیّع ةا اقغانی فهـعیً در( 2003)

 را دٌغاٌی جؼوىاُای قیّع ظّد ىعانؿَ در (2002) فؼراری. ةّد% 25  رزىی ورزقی ُای رقحَ در دٌغاٌی ُای آؿیب قیّع ىعانؿَ ایً در

 در زىیر ورزش ُای رقحَ در ای صؼفَ ورزقکاران در دٌغاٌی جؼوىاُای قیّع ٌیؽ( 2000)  ياٌؾةي و گؽارش زّدوکاران ةؼای درمغ 3/22

 . اٌغ ٌيّده گؽارش درمغ 32 را آنيان

 ٌحایر. ةّد کيحؼ رزىی و کكحی ةـکحتال، فّجتال، ُای رقحَ از و% 6/8 وانیتال ورزقی رقحَ در دٌغاٌی ُای آؿیب قیّع صاضؼ ىعانؿَ در

 قیّع ٌیؽ( 1995)  کّزاال ىعانؿَ و اؿث داده ٌكان% 8  جؼکیَ کكّر ورزقکاران در را وانیتال دٌغاٌی مغىات قیّع( 2005)  دیهسیً ىعانؿَ

 ىعانؿَ ٌحایچ ةا کَ اؿث ٌيّده گؽارش ةیكحؼ وانیتال ةَ ٌـتث ةـکحتال و کاراجَ و یط روی ُاکی ُای رقحَ در را دٌغان قکـحگی و جؼوىا

 .دارٌغ ُيعّاٌی صاضؼ

 منابع 

 و فّجتال ، کكحی رزىی غیؼ ُای زشور از ٌاقی دٌغاٌی مغىات قیّع ةؼرؿی.  (1385)ب  کالنی ،ب ؾسو ،ط زواقکیاٌی .1

-64:  ،مل2و1 ،قياره 30 زهغ ىكِغ، پؽقکی ؾهّم داٌكگاه دٌغاٌپؽقکی داٌكکغه ىسهَ. 1380 ؿال در ىكِغ در ةـکحتال
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