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مقایسه دو روش اندازهگیری زاویه پشت پا در حالت ایستا و ارتباط آن با زاویه پشت پا
در حالت پویا طی فاز استانس راه رفتن در افراد با ساختار پای چرخیده به خارج
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حسین فرزانه ،*1سعید ایل بیگی ،2مهرداد عنبریان

 .1دانشجوی کارشناسیارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه بیرجند
 .2استادیار بیومکانیک ورزشی دانشگاه بیرجند
 .3دانشیار بیومکانیک ورزشی دانشگاه بوعلیسینا
دریافت  03مزداد 9010؛ پذیزش  03بُمه 9010

ياصگان کلیذی
ساٍیِ پؾت پب
فبس اعتبًظ
راُ رفتي
پبی چزخیذُ ثِ خبرج

چکیذٌ
سهیٌِ ٍ ّذفّ :ذف اس تحمیك حبضز ،همبیغِ دٍ رٍػ اًذاسُگیزی ساٍیِ پؾت پب ( )RFAدر
حبلت ایغتب ٍ ارتجبط آى ثب ساٍیِ پؾت پب عی فبس اعتبًظ راُ رفتي در افزاد ثب پبی چزخیذُ ثِ
خبرج ثَد.
رٍػ ثزرعیً 15 :فز اس داًؾدَیبى پغز داًؾگبُ ثیزخٌذ ثِفَرت ّذفوٌذ ٍ ثزاعبط ؽبخـ
افتبدگی اعتخَاى ًبٍی اًتخبة ؽذًذ .پظ اس اًذاسُگیزی  RFAدر حبلت ایغتب ثٍِعیلِ گًَیبهتز
ٍ دعتگبُ آًبلیش حزوت دٍ ثؼذی عجك هذل ًؾبًِگذاری والرن ( ،)1983اعالػبت دٍثؼذی
 RFAآسهَدًیّب ثب اعتفبدُ اس عیغتن آًبلیش حزوت حیي راُ رفتي ثب عزػت  1/7هتز ثز ثبًیِ ثز
رٍی تزدهیل در ٍضؼیت ثذٍى وفؼ خوغآٍری ؽذ .خْت تدشیِ ٍ تحلیل آهبری اس آسهَىّبی
تی ٍاثغتِ ٍ ّوجغتگی پیزعَى در عغح ( ،)p≤0/05اعتفبدُ ؽذ.
یبفتِّبً :تبیح ًؾبى داد وِ ثیي اًذاسُگیزی  RFAدر حبلت ایغتب ثٍِعیلِ گًَیبهتز ٍ عیغتن

درخِثٌذی آًبلیش حزوت دٍ ثؼذی عجك رٍػ ًؾبًِگذاری والرن ،اختالف هؼٌبداری ٍخَد دارد

(ّ ،)p≤0/001وچٌیي ثیي  RFAدر حبلت ایغتب ٍ پَیب در ولیِ هزاحل فبس اعتبًظ راُ رفتي
ارتجبط هؼٌبداری هؾبّذُ ًؾذ.
ًتیدِگیزیً :تبیح ایي پضٍّؼ ػالٍُثز تأویذ اعتفبدُ اس عیغتنّبی درخِثٌذی آًبلیش حزوت

ثزای اًذاسُگیزی  RFAدر حبلت ایغتبً ،ؾبى داد وِ اًذاسُگیزی  RFAدر حبلت ایغتبً ،ویتَاًذ
ًؾبىدٌّذُ ایي ساٍیِ در حبلت پَیب حیي فبس اعتبًظ راُ رفتي ثبؽذ.

 اعالػبت ًَیغٌذُ هغئَل .تلفي09158335294 :
 پغت الىتزًٍیىیfarzaneh_h68@yahoo.com :
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مقایسٍ دي ريش اوذاسٌگیزی سايیٍ پطت پا در حالت ایستا ...

مقذمٍ
راُ رفتي ًیبس اعبعی ّز فزد خْت حزوت اس یه هىبى ثِ
هىبى دیگز اعت .در ایي ارتجبط ،پب یىی اس اًذامّبی هْن ثذى
اًغبى هحغَة هیؽَد ،سیزا عِ ػولىزد خذة ًیزٍّبی
ثزخَردی ثب سهیي ،حفظ تؼبدل ٍ اًتمبل ًیزٍّبی خلَ ثزًذُ
را ثز ػْذُ دارد (لَعبردی ٍ ًیلغي .)2007 ،اس دیذگبُ
ثیَهىبًیىی ،عبختبر پب ثزای ایدبد ػولىزد حزوتی هٌبعت
ؽىل یبفتِ اعت .ثٌبثزایي ٍخَد ّز گًَِ تغییز ؽىل ٍ یب
اختالل در عبختبر عجیؼی ٍ آًبتَهیىی پب هیتَاًذ وٌتزل ٍ
ثجبت ثذى را تحت تبثیز لزار دّذ (وَت ٍ ّوىبراى2005 ،؛
تیجزیَ .)1988 ،یىی اس ایي تغییز ؽىلّب ٍ ًبٌّدبریّب،
افشایؼ پزًٍیؾي 1پب (افشایؼ ساٍیِ پؾت پب )2اعت ،وِ
هیتَاًذ ثبػث ایدبد ػَارضی اس خولِ آعیتّبی خبفی اس
لجیل؛ ؽیي اعپلیٌت( 3تَیذ ٍ ّوىبراى ،)2008 ،آعیتّبی
پزوبری ساًَ (آلي ٍ والعَ ،)2000 ،آعیتّبی لیگبهبى
فلیجی لذاهی( 4ثىت ٍ ّوىبراى ٍ ،)1992 ،عٌذرٍم فؾبر
داخلی عبق پب( 5عبهز ٍ ٍلٌتًَِ )1995 ،ثزای فزد ؽَد .ساٍیِ
پؾت پبً ،ؾبىدٌّذُ ساٍیِ هیبى خظ عَلی ًیوغبس پب
(پبؽٌِ) ٍ خظ ًیوغبس یه عَم تحتبًی عبق پب تب سهیي اعت
(خبًغَى ٍ گزٍط .)1997 ،اًذاسُگیزی ساٍیِ پؾت پب ًغجت
ثِ عبق پب اعالػبتی درثبرُ حزوت هفقل عبة تبالرٍ 6
احتوبال ثِ همذار ووتزی حزوبت اعتخَاى لبح 7در هچ پب در
8
ففحِ فزًٍتبل را فزاّن هیوٌذ (عل ٍ ّوىبراى.)1994،
در حبل حبضز ،یىی اس رایحتزیي رٍػّبی هؼتجز خْت
اًذاسُگیزی ساٍیِ پؾت پب ،اًذاسُگیزی ساٍیِ پؾت پب در حبلت
ایغتب ثٍِعیلِ گًَیبهتز اعت ،پبیبیی ایي رٍػ در
پضٍّؼّبی گذؽتِ ( )ICC;0/69گشارػ ؽذُ اعت ٍ تب
وٌَى در هغبلؼبت ٍ تحمیمبت سیبدی خْت اًذاسُگیزی ساٍیِ
پؾت پب اس ایي رٍػ اعتفبدُ ؽذُ اعت ( الٍن1978 ،؛
ّبًت ٍ ّوىبراى2000 ،؛ ًدبتی ٍ ّوىبراى2009 ،؛ داداػ
پَر ٍ ؽدبعالذیي2013 ،؛ ّویل ٍ ّوىبراى .)1989 ،ثِعَر
هؼوَل اعتفبدُ اس ایي رٍػ ثیؾتز ثِهٌظَر تؼییي هیشاى
پزًٍیؾي پب (ساٍیِ پؾت پب) در حبلت ایغتب فَرت هیگیزد.
1. Pronation
2. Rear foot
3. Shin splints
4. Anterior cruciate ligament
5. Medial tibial stress syndrome
6. Subtalar joint
7. Talus bone
8. Frontal plan

اس آى خبییوِ ،اعتفبدُ اس ایي رٍػ تٌْب در حبلت ایغتب لبثل
اخزاعت ٍ ًویتَاى اس ایي رٍػ در حبلتّبی پَیب ًظیز راُ
رفتي ٍ دٍیذى اعتفبدُ وزد ثٌبثزایي ،ثِهٌظَر اًذاسُگیزی
ساٍیِ پؾت پب در حبلت پَیب ٌّگبم راُ رفتي ٍ دٍیذى اس
رٍػّبی درخِثٌذی عیغتنّبی آًبلیش حزوت در
هحیظّبی دٍ ثؼذی یب عِ ثؼذی اعتفبدُ هیؽَد (وبخبیب،

2013؛ هیه لی ٍ هٌبل .)1998 ،ایي اختالف رٍػّبی
اًذاسُگیزی ساٍیِ پؾت پب در حبلت ایغتب ٍ پَیب ،هَخت
هیؽَد وِ اگز پضٍّؾی ثب ّذف همبیغِ ٍ ثزرعی ارتجبط
ساٍیِ پؾت در حبلت ایغتب ٍ پَیب در عیغتنّبی آًبلیش
حزوت دٍ ثؼذی یب عِ ثؼذی فَرت گیزدً ،تَاى اعالػبت
حبفل اس عیغتن درخِثٌذی دعتگبُّبی آًبلیش حزوت را ،ثب
ثٍِعیلِ گًَیبهتز در
اعالػبت ث ِدعت آهذُ اس اًذاسُگیزی 
حبلت ایغتب همبیغِ وزد ،سیزا اهىبى اختالف ساٍیِ (درخِ) در
اثز اعتفبدُ اس دٍ اثشار هتفبٍت ؽىل خَاّذ گزفت ٍ احتوبال
ًتبیح دلیك ٍ لبثل اعتٌبدی حبفل ًخَاّذ ؽذ .ثب ایي حبل،
گبّی در ثزخی اس هغبلؼبت اًدبم ؽذُ ایي هغألِ در ًظز
گزفتِ ًؾذُ ٍ همذار سٍایبی ث ِدعت آهذُ ثب اثشارّبی دعتی
(ساٍیِعٌحً ،مبلِ ٍ گًَیبهتز) ،ثب ساٍیبی حبفل اس عیغتن

درخِ ثٌذی دعتگبُّبی آًبلیش حزوت همبیغِ ؽذُ اعت
(داًبتلی ٍ ّوىبراى .)1999 ،ػالٍُثز ایي ،اس آى خبیی وِ در
پضٍّؼّبی گذؽتِ ،اًذاسُگیزیّبی ثبلیٌی پب در ؽزایظ
اعتبتیه ،ثِػٌَاى ػبهل هؤثز ٍ هفیذی در ؽٌبعبیی ٍ درن
ػَاهل هؤثز ثز اختالالت ٍ ًبٌّدبریّبی ثٍِخَد آهذُ در
حزوبت پب ٌّگبم راُ رفتي ،هؼزفی ؽذُ اعت (الٍن1978 ،؛
هىی پیل ٍ وبًَل1996 ،؛ داًبتلی ٍ ّوىبراى.)1999 ،
ثٌبثزایي ثِ ّویي هٌظَر ،تحمیمبت سیبدی ثِ اًذاسُگیزی ًَع
عبختبرّبی پب در حبلت اعتبتیه ٍ ارتجبط آى ثب ًبٌّدبری
ًبؽی اس آى در حبلت دیٌبهیه (پَیب) حیي راُ رفتي ٍ دٍیذى
پزداختِاًذ (ّبًت ٍ ّوىبراى2000 ،؛ هىی پیل ٍ وبًَل،

1996؛ وبًَل ٍ هىی پیل2004 ،؛ ّویل ٍ ّوىبراى،
.)1989
ؽَتِ ( ،)2010در هغبلؼِ خَد ًؾبى داد وِ ثیي
اًذاسُگیزی ًبٌّدبری پب در حبلت اعتبتیه ثٍِعیلِ ؽبخـ
پَعچز پب  ٍ 9حذاوثز اٍرصى 10ساٍیِ پؾت پب عی عیىل راُ
رفتي ارتجبط هثجت ٍ هؼٌبداری (ٍ )r=0/81خَد دارد (ؽَتِ،
 .)2010تَیذ ٍ ّوىبراى ( ،)2008در هغبلؼِ خَد ثیبى
9. Foot posture index
10. Eversion
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وزدُاًذ وِ ثیي پزًٍیؾي پب در ٍضؼیت ایغتب ٍ پَیب ثب آعیت

ؽیي اعپلیٌت در دًٍذگبى راثغِ هؼٌبداری ٍخَد دارد (تَیذ
ٍ ّوىبراى .)2008 ،در ایي ثیي ،هغبلؼبتی ًیش ثِ ثزرعی
ارتجبط ثیي ساٍیِ پؾت پب در حبلت ایغتب ثب حبلت پَیب ٌّگبم
پزداختِاًذ (الٍن1978 ،؛ هىی پیل ٍ

راُ رفتي ٍ دٍیذى
وبًَل1996 ،؛ وبًَل ٍ هىی پیل2004 ،؛ ریت ٍ ّوىبراى،
 .)1977در ثزخی اس ایي پضٍّؼّب گشارػ ؽذُ اعت وِ ثیي
هیشاى ساٍیِ پؾت پب در حبلت ایغتب ثب همذار ساٍیِ پؾت پب در
حبلت پَیب حیي راُ رفتي ارتجبط هؼٌبداری ٍخَد دارد.
(عبتلٌذ1996 ،؛ ریت ٍ ّوىبراى .)1977 ،داًبتلی ٍ ّوىبراى
(ً ،)1999ؾبى دادًذ وِ ثیي ساٍیِ پؾت در حبلت ایغتب ٍ
حذاوثز پزًٍیؾي پب ٌّگبم راُ رفتي ارتجبط هؼٌبداری ٍخَد
دارد (داًبتلی ٍ ّوىبراى .)1999 ،ثب ایي حبل دیگز هحممبى
ًظیزّ :بًت ٍ ّوىبراى ( ،)2000هىی پیل ٍ ّوىبراى
( ،)1996وبًَل ٍ ّوىبراى (ّ ٍ )2004ویل ٍ ّوىبراى
( )1989اؽبرُ وزدُاًذ وِ ثیي ساٍیِ پؾت پب در حبلت ایغتب
ٍ پَیب حیي راُ رفتي ارتجبط هؼٌبداری ٍخَد ًذارد (داًبتلی ٍ
ّوىبراى1999 ،؛ ّبًت ٍ ّوىبراى2000 ،؛ هىی پیل ٍ
وبًَل1996 ،؛ وبًَل ٍ هىی پیل2004 ،؛ ّویل ٍ ّوىبراى،
.)1989
ثب تَخِ ثِ ًتبیح ضذ ٍ ًمیض تحمیمبت گذؽتِ ٍ اًذن
ثَدى تحمیمبتی هبًٌذ پضٍّؼ حبضز وِ ثب ّذف ؽٌبعبیی ٍ
ارتجبطعٌدی هیشاى ساٍیِ پؾت پب در حبلت ایغتب ،ثب هیشاى

تغییزات احتوبلی ایي ساٍیِ در حبلتّبی پَیب ًظیز راُ رفتي
ٍ دٍیذى پزداختِ ثبؽذّ ٍ ،وچٌیي ،احتوبل اختالف ًتبیح
ثِدعت آهذُ در سٍایبی حبفل اس دٍ رٍػ اًذاسُگیزی ساٍیِ
پؾت پب ثٍِعیلِ (گًَیبهتز ٍ عیغتن درخِثٌذی دعتگبُ
آًبلیش حزوت) ،ثًِظز هیرعذ وِ اًدبم چٌیي پضٍّؼّبیی
ضوي رٍؽي عبختي عبس ٍ وبرّبی ٍلَع ٍ پیؼثیٌی
آعیتّبی احتوبلی ًبؽی اس افشایؼ پزًٍیؾي پب ( ساٍیِ پؾت
پب)ّ ٍ ،وچٌیي ،ارائِ راّىبرّبیی خْت خلَگیزی ٍ
پیؾگیزی اس ایي ػبرضِ ٍ ،اعتفبدُ در پزٍتىلّبی درهبًی یب
عبخت ارتشّب ٍ وفؼ هَرد اعتفبدُ در ایي گًَِ افزاد؛ ثِ ایي
عؤاالت ًیش پبعخ خَاّذ داد وِ آیب ،هیتَاى اس اعالػبت
حبفل اس اًذاسُگیزی ساٍیِ پؾت پب در حبلت ایغتب (تَعظ
گًَیبهتز) ،ثب اعالػبت حبفل اس اًذاسُگیزی ساٍیِ پؾت پب در
حبلت پَیب (تَعظ دعتگبُ آًبلیش حزوت دٍثؼذی) خْت
همبیغِ ٍ ارتجبط عٌدی در چٌیي پضٍّؼّبیی اعتفبدُ وزد؟
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ّوچٌیي ،آیب ثیي هیشاى ساٍیِ پؾت پبی افزاد ثب پبی چزخیذُ
ثِ خبرج در حبلت ایغتب ثب حبلت پَیب ارتجبط هؼٌب داری ٍخَد
دارد؟ ثِ ػجبرت دیگز آیب افزادی وِ ثب افشایؼ ساٍیِ پؾت پب
در حبلت ایغتب هَاخِ ّغتٌذ ،در حبلت پَیب ًیش ،ثب افشایؼ
ساٍیِ پؾت پب هَاخِ خَاٌّذ ؽذ؟
ريشضىاسی
تحمیك حبضز اس ًَع تحمیمبت ًیوِتدزثی اعت .خبهؼِ
آهبری ایي تحمیك ،ولیِ داًؾدَیبى پغز داًؾگبُ ثیزخٌذ
عبل تحقیلی ً ،92-93وًَِ آهبری تؼذاد ً 15فز وِ
ثِفَرت ّذفوٌذ ٍ ،ثزاعبط اًذاسُگیزی ؽبخـ افتبدگی

1
اعتخَاى ًبٍی اس ثیي خبهؼِ غزثبل ؽذُ اًتخبة ؽذًذ.
هؼیبر لزارگیزی ّز فزد در پضٍّؼ حبضزٍ ،خَد عبختبر
هؾبثِ در ّز دٍ اًذام تحتبًی ٍ تأییذ تَعظ هحمك ثب هؼیبرّب
ٍ ؽبخـّبی فَق ٍ ػذم اثتال ثِ ثیوبریّبی ػقجی-
ػضالًی ،عبثمِ عَختگی ٍ ،ػذم داؽتي ّز گًَِ درد در
ًبحیِ پب ،ؽىغتگی ٍ خزاحی در اًذام تحتبًی ثَد .ولیِ
پزعؾٌبهِی عالهت فزدی ( SF-

آسهَدًیّب لجل اس آسهَى،
 ٍ )36فزم رضبیتًبهِ ؽزوت در آسهَى را وبهل وزدًذ،
ّوچٌیي اس ولیِ آسهَدًیّب خَاعتِ ؽذُ ثَد وِ  48عبػت
لجل اس آسهَى ّیچگًَِ فؼبلیت خغتِوٌٌذُ خْت ثِ حذالل
رعبًذى اثز خغتگی ،وَفتگی ٍ گزفتگی ػضالًی وِ هوىي
اعت در الگَی راُ رفتي افزاد تغییز ایدبد وٌذً ،ذاؽتِ
ثبؽٌذ .ػالٍُثز ایي ،آسهَدًیّب لجل ٍ ثؼذ اس اًدبم آسهَى
خْت گزم وزدى ٍ خلَگیزی اس آعیتدیذگی ثِهذت 5
دلیمِ حزوبت وؾؾی ٍ ًزهؾی عجه ٍ  5دلیمِ ثب عزػت
پبییي خْت آؽٌبیی ثب دعتگبُ تزدهیل ثِ راُ رفتي پزداختٌذ،
ثؼذ اس اًدبم ثزًبهِ گزم وزدىّ ،ز آسهَدًی ثِهذت  8دلیمِ،
در حبلت ثذٍى اعتفبدُ اس وفؼ ،در عزػت  1/7هتز ثزثبًیِ
رٍی تزدهیل هذل ( hp cosmos para motionعبخت وؾَر
آلوبى) ثب ووتزیي پَؽؼ اًذام تحتبًی (ؽَرت ٍرسؽی) در
ؽیت ففز درخِ ،ثِ فؼبلیت راُ رفتي پزداختٌذ .اس آى خبیی
وِ هوىي اعت افزاد ثِخبعز آگبّی داؽتي اس ضجظ ٍ ثجت
اخزای خَد ،رفتبر ٍ الگَی هتفبٍتی ًغجت الگَی عجیؼی
ًؾبى دٌّذ ،ثٌبثزایي هحمك ؽزٍع وبر آسهَدًی را هَرد
هحبعجِ لزار ًذادُ ٍ در ٍالغ سهبًی را هَرد هحبعجِ لزار دادُ
اعت وِ فزد ثِ الگَی پبیذار راُ رفتي رعیذُ ٍ دیگز ثز
1. Navicular - drop
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حزوبتؼ توزوش ًذاؽتِ ثبؽذ .ولیِ هزاحل آسهَى ثب اعتفبدُ
اس دٍ درٍثیي فیلنثزداری پبًبعًَیه هذل ( )NV-GS330ثب
عزػت ّ 125زتش در ثبًیِ اس ًوبی خلفی ٍ خبًجی
تقَیزثزداری ؽذ .لجل اس اخزای آسهَى دٍ دٍرثیي در فبفلِ
 1/5هتزی ًغجت ثِ تزدهیل ٍ در ارتفبع ثیي  40تب 50
عبًتیهتز ًغجت ثِ سهیي ،وبلیجزُ ؽذ.

خْت عٌدؼ ٍ اًذاسُگیزی تغییزات ساٍیِ پؾت پب ،لجل
اس آسهَى ثب اعتفبدُ اس هبصیه هخقَؿ دعتگبُ ،در حبلیوِ
آسهَدًی رٍی تخت ثِفَرت دهز لزار داؽت در هَلؼیت
خٌثی ثزاعبط هذل ًؾبًِگذاری والرن،)1983( 1
هَلؼیتّبی هَردًظز هؾخـ ٍ ًؾبًِگذاری ؽذ (والرن ٍ
ّوىبراى( ،)1983 ،ؽىل  .)4هؼیبر عٌدؼ ٍ تدشیِ تحلیل
ساٍیِ پؾت پب ،پبی راعت آسهَدًیّب ثَد،وِ هؼیبر تؾخیـ ٍ
هحبعجِ ایي ساٍیِ در هزاحل فبس اعتبًظ راُ رفتي ،هیشاى
درخِ اختالف ثیي دٍ خظ ًویغبس پبؽٌِ ٍ عبق پب ثَد .در
ًْبیت ثؼذ اس ثزرعی ًزهبل ثَدى دادُّب تَعظ آسهَى
ولوَگزٍف اعویزًف ،اس آسهَىّبی آهبری تی ٍاثغتِ ٍ
ّوجغتگی پیزعَى در عغح ( ،)p≤0/05در هحیظ SPSS
 19اعتفبدُ ؽذ.
ريش اوذاسٌگیزی افت استخًان وايی
ثِهٌظَر تؼییي ًبٌّدبری پب ،اس اًذاسُگیزی درخِ پزًٍیؾي

هفقل تحت لبپی تَعظ آسهَى ؽبخـ افتبدگی اعتخَاى
ًبٍی اعتفبدُ ؽذ (وَت ٍ ّوىبراى .)2005 ،ثب اعتفبدُ اس
رٍػ تَفیف ؽذُ تَعظ ثزٍدی( 2ثزٍدی ،)1982 ،افتبدگی
اعتخَاى ًبٍی ،ارسیبثی ؽذ .ثِ ایي هٌظَر اس آسهَدًی خَاعتِ
ؽذ تب ثب پبی ثزٌِّ رٍی فٌذلی ثٌؾیٌذ ٍ پبی خَد را رٍی
خؼجِ ،ثِعَریوِ ساٍیِ راى ٍ ساًَ  90درخِ ثبؽذ ،لزار دّذ.
هفقل راى در ایي حبلت ثذٍى ّیچگًَِ اثذاوؾي ٍ اداوؾي
در حبلت هؼوَلی لزار داؽت .آسهَىگز عوت داخلی ٍ
خبرخی وبم (للِ) هچ پب را در حبلیوِ اًگؾت ؽغت ٍ
اًگؾت اؽبرُ در ثخؼ لذاهیاعتخَاى ًبسن ًئی ٍ ثخؼ
تحتبًی لَسن داخلی لزار دادُ هیؽذ ،لوظ هیوزد.
آسهَدًی اًذوی ثِ هچ پب حزوت ایٌَرؽي ٍ اٍرؽي هیداد تب
ثزآهذگیّبی اعتخَاًی در سیز اًگؾتبى در ارتفبع یىغبى لزار
آسهَىگز هغوئي هیؽذ وِ هفقل تحت لبپی در

گیزًذ ٍ
1. Clarke
2. Brody

حبلت هؼوَلی لزاردارد .در ایي حبلت پبی هَرد ارسیبثی ثِ
خش ٍسى خَدػ ّیچ ٍسى دیگزی را تحول ًویوٌذ .عپظ
ثزآهذگی اعتخَاى ًبٍی وِ سیز ٍ خلَ لَسن داخلی لزار
داؽت هؾخـ ٍ ػالهتگذاری ؽذ .ثب اعتفبدُ اس وَلیظ
فبفلِ ثزخغتگی اعتخَاى ًبٍی تب عغح خؼجِ ثزحغت
هیلیهتز اًذاسُگیزی ٍ ثجت ؽذ .آسهَىگز فبفلِ ثزخغتگی

اعتخَاى تب عغح خؼجِ را در حبلت تحول ٍسى (ایغتبدُ) اس
فبفلِ اعتخَاى ًبٍی تب عغح خؼجِ در حبلت ثذٍى تحول
ٍسى (ًؾغتِ رٍی فٌذلی) وغز هیوزد وِ ػذد ثِدعت
آهذُ ثِػٌَاى اًذاسُ افتبدگی اعتخَاى ًبٍی ثجت هیؽذ.
اًذاسُگیزی افتبدگی ًبٍی در ّز آسهَدًی عِ ثبر اًدبم ؽذ ٍ
هیبًگیي آًْب ثِهٌظَر عجمِثٌذی افزاد در عِ گزٍُ پبی
عجیؼی ،پبی فبف ٍ پبی گَد ثِوبر رفت (ؽىل .)1
آسهَدًیّبی دارای افتبدگی ًبٍی ثیؾتز اس  10هیلیهتز در
گزٍُ وف پبی فبف ،ثیي  4تب  9هیلیهتز در گزٍُ وف پبی
عجیؼی ٍ ووتز اس  4هیلیهتز در گزٍُ وف پبی گَد لزار
گزفتٌذ (وَت ٍ ّوىبراى .)2005 ،ثب ػٌبیت ثِ اعتبًذارد
ثَدى ،ایي آسهَى دارای اػتجبر السم ثزای عٌدؼ همذار
پزًٍیؾي پب اعت .ضزیت پبیبیی آى تَعظ هَلز ٍ ّوىبراى
( ،r=%85 )1993ؽبلتش ٍ ّوىبراى ( ،r=%80 )2006ایَاًش ٍ
ّوىبراى (ّ ٍ ،r=%76 )2003زتل ٍ ّوىبراى ()2004
 ،r=%70گشارػ ؽذُ اعت (ٍوز ٍ في.)1998 ،
اوذاسٌگیزی سايیٍ پزيویطه (سايیٍ پطت پا) بٍيسیلٍ
گًویامتز
ساٍیِ پزًٍیؾي پب اس عزیك اًذاسُگیزی ساٍیِ ٍالگَط پبؽٌِ
(ساٍیِ پؾت پب) هؾخـ هیؽَد ،ثِ ایي فَرت وِ خظ
هیبًی عبق پب در یه عَم تحتبًی ٍ خظ هیبًی پؾت پب
(پبؽٌِ) آسهَدًی در ٍضؼیت خَاثیذُ ثِ ؽىن رعن خَاّذ
ؽذ ،عپظ در حبلت ایغتبدُ ٍ هتحول ٍسى ساٍیِ تؾىیل
ؽذُ ثیي ایي دٍ خظ ثب گًَیبهتز اًذاسُگیزی هیؽَد (ًدبتی
ٍ ّوىبراى2009 ،؛ داداػ پَر ٍ ؽدبعالذیي( )2013 ،ؽىل
.)2
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ضکل  :9ريش اوذاسٌگیزی ارتفاع استخًان وايی

اوذاسٌگیزی سايیٍ پطت پا بٍيسیلٍ سیستم درجٍبىذی
دستگاٌ آوالیش حزکت
در ایي پضٍّؼ ػالٍُثز اًذاسُگیزی ساٍیِ پؾت پب در حبلت
ایغتب ثٍِعیلِ گًَیبهتز ،اًذاسُگیزی ساٍیِ پؾت پب در ّز دٍ
حبلت ایغتب ٍ پَیب ًیش ،ثٍِعیلِ عیغتن درخِثٌذی دعتگبُ
آًبلیش حزوت دٍ ثؼذی هذل ()hp cosmos para motion
هَرد ارسیبثی لزار گزفت .ثذیيهٌظَر ،اثتذا پظ اس هؾخـ
وزدى هَلؼیت ًؾبًگزّبی هَردًظز ثزاعبط هذل ًؾبًِ
گذاری والرن ( ،)1983در حبلت ایغتب اس همذار ساٍیِ پؾت
پبی ّز آسهَدًی لجل اس اخزای آسهَى افلی ( 8دلیمِ راُ
رفتي ثب عزػت  1/7هتز ثز ثبًیِ) ،تَعظ عیغتن درخِثٌذی
دعتگبُ آًبلیش حزوت هذوَر اًذاسُگیزی ثِػول آهذ .عجك
ایي هذل (والرن) ،خْت ثزرعی ساٍیِ پؾت پب اس چْبر
ثِتزتیت ًؾبًگز ؽوبرُ  1در
ًؾبًگز اعتفبدُ هیؽَد وِ 
لغوت خلفی وفؼ هغبثك ثب لغوت پبییٌی اعتخَاى پبؽٌِ،
ًؾبًگز ؽوبرُ  2در لغوت خلفی وفؼ هغبثك ثب لغوت
ثبالیی اعتخَاى پبؽًٌِ ،ؾبًگز ؽوبرُ  4 ٍ 3در لغوت خلفی
عبق پب رٍی لغوت خلفی ػضلِ دٍللَ ( 20عبًتیهتز ثبالیی
ػضلِ) ػوَد ثز پبؽٌِ پب (والرن ٍ ّوىبراى ،)1983 ،لزار
هیگیزد( .ؽىل .) 4عپظ آسهَى افلی پضٍّؼ در حبلیوِ
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تَعظ دٍ دٍرثیي فیلنثزداری تقَیزثزداری ٍ ثجت هیؽذ،
اخزا گزدیذ ٍ .در هزحلِ ثؼذ ،لغؼِ فیلن ٍیذٍئی ضجظ ؽذُ
ّز فزد ثِهٌظَر تؾخیـ ٍ تؼزیف هزاحل ٍ سیز فبسّبی
عیىل راُ رفتي ،ثِفَرت خذاگبًِ ٍارد هحیظ ًزم افشاری
دعتگبُ آًبلیش حزوت هذوَر هیؽذ ٍ ثز عجك ًظز ٍ
تؾخیـ هحممیي ایي پضٍّؼ ،در یه دٍرُ سهبًی  4دلیمِ
ای ثزای ّز سیز فبس تؼذاد ً 10وًَِ هؾخـ ٍ در خبیگبُ
هخقَؿ دعتگبُ تؼزیف هیگزدیذ .در ًْبیت ،خْت تدشیِ ٍ
تحلیل همذار ساٍیِ پؾت پبی آسهَدًیّب در سیز فبسّب ٍ
ًوًَِّبی هؾخـ ؽذُ ،ثب اعتفبدُ اس رعن ًمبط هَردًظز
ثٍِعیلِ ػالئن ٍ اثشارّبی تؼجیِ ؽذُ در دعتگبُ ؽبهل:
خغَط ،درخِ ،ساٍیِ ٍ  ،...ثذیيفَرت وِ اثتذا راعتبی عبق
پب ثٍِعیلِ رعن خغی وِ دلیمبً هٌغجك ثز رٍی دٍ ًؾبًگز
عبق پب ثَد رعن هیؽذ ٍ عپظ خظ دیگزی هٌغجك ثز
راعتبی دٍ ًؾبًگز پبؽٌِ تزعین هیگزدیذ ٍ در ًْبیت اس
اًغجبق ایي دٍ خظ ثز ّن ،ساٍیِای ثٍِخَد هیآهذ وِ
ثِػٌَاى ساٍیِ پؾت پب هحغَة هیؽذ (ؽىل  .)3هیبًگیي
سٍایبی ثذعت آهذُ در ّز سیز فبس ثِػٌَاى همذار ساٍیِ پؾت
پبی آسهَدًیّب در آى سیز فبس ثجت ٍ گشارػ هیؽذ (والرن
ٍ ّوىبراى.)1983 ،
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ضکل  :0اوذاسٌگیزی سايیٍ پطت پا بٍ يسیلٍ سیستم آوالیش حزکت دي بعذی

ػالٍُثز ایي ،درخذٍل  3هیبًگیي ٍ اًحزاف اعتبًذارد ساٍیِ
پؾت پب در حبلت پَیب حیي راُ رفتي ،همذار ّوجغتگی ٍ
عغح هؼٌبداری ثیي ساٍیِ پؾت پب در حبلت ایغتب ٍ پَیب عی
هزاحل فبس اعتبًظ راُ رفتي ًؾبى دادُ ؽذُ اعت.

ضکل  :4مذل وطاوٍ گذاری کالرک ()9190

یافتٍَا
خذٍل سیز ًؾبىدٌّذُی هیبًگیي ٍ اًحزاف اعتبًذارد
ٍیضگیّبی فزدی آسهَدًیّب هیثبؽذ (خذٍل .)1
در خذٍل  2همبیغِ همذار پزًٍیؾي پبی آسهَدًیّب در
حبلت ایغتب (هیبًگیي  ±اًحزاف اعتبًذارد) ًوبیؼ دادُ ؽذُ
اعت.

جذيل  :9يیضگیَای فزدی آسمًدویَا (میاوگیه  ±اوحزاف استاوذارد)

هتغیز

عي
(عبل)

هیبًگیي  ±اًحزاف اعتبًذارد

25/1 ±2/08

ٍسى
(ویلَ گزم)

لذ
عبًتیهتز)

(
173 ±4 /07

BMI 1

تؼذاد

اختالف ارتفبع ًبٍیىَالر
2

(ویلَ گزم ثز هتز )

73 ±7/80

11/86 ±5/03

23/09 ±2/5

15

جذيل  :2مقایسٍ مقذار پزيویطه پای آسمًدویَا در حالت ایستا (میاوگیه  ±اوحزاف استاوذارد)

ساٍیِ پزًٍیؾي
(درخِ)
هیبًگیي  ±اًحزاف اعتبًذارد

اًذاسُگیزی ثب گًَیبهتز
(درخِ)
12/88 ±0/58

اًذاسُگیزی ثب عیغتن آًبلیش حزوت دٍ ثؼذی ،عجك
هذل والرن (درخِ)
12/02 ±0/50

P

تؼذاد

0/001

15

جذيل  .0میاوگیه ي اوحزاف استاوذارد سايیٍ پطت پا در حالت پًیاَ ،مبستگی ي سطح معىاداری

هزاحل

ساٍیِ پؾت پب درحبلت پَیب
(درخِ)

ّوجغتگی

هؼٌب داری

ثزخَرد پبؽٌِ ثب سهیي

4/50 ± 2/53

-0/19

0/24

توبط وف پب ثب سهیي

-0/93 ± 0/19

0/14

0/31

هزحلِ هیبًی عىَى
خذا ؽذى پبؽٌِ پب اس سهیي
خذا ؽذى اًگؾت ؽغت پب اس سهیي

-12/11 ± 3/24
-1/61 ± 0/11
10/04 ± 0/47

0/38
0/16
-0/33

0/07
0/27
0/22

عغح هؼٌبداری ( )p≤0/05در ًظز گزفتِ ؽذُ اعت.

1. Body mass index
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عجك هذل ارسیبثی والرن ( ،)1983ػالهت هٌفی ( )-در
خذٍل ًؾبىدٌّذُ ساٍیِ پزًٍیؾي ٍ ػالهت هثجت ًیش
ًؾبىدٌّذُ ساٍیِ عَپیٌؾي اعت (والرن ٍ ّوىبراى،

.)1983
ًتبیح آسهَى ّوجغتگی پیزعَى ًؾبى داد وِ ثیي ساٍیِ
پؾت پب در حبلت ایغتب ٍ پَیب در ولیِ هزاحل فبس اعتبًظ راُ
رفتي ارتجبط هؼٌب داری ٍخَد ًذارد (.)p≤0/05
بحث ي وتیجٍگیزی
ّذف اس تحمیك حبضز ،همبیغِ دٍ رٍػ اًذاسُگیزی ساٍیِ
پؾت پب در حبلت ایغتب ٍ ارتجبط آى ثب ساٍیِ پؾت پب در حبلت
پَیب عی فبس اعتبًظ راُ رفتي در افزاد ثب عبختبر پبی
چزخیذُ ثِ خبرج ثَد.
ًتبیح آسهَى تی ٍاثغتِ ًؾبى داد وِ ،ثیي اًذاسُگیزی
ساٍیِ پؾت پب در حبلت ایغتب ثٍِعیلِ گًَیبهتز ٍ اًذاسُگیزی
ساٍیِ پؾت پب در حبلت ایغتب تَعظ عیغتن آًبلیش حزوت دٍ
ثؼذی هذل ( Simi hp cosmos para motionعبخت وؾَر
آلوبى) عجك هذل ًؾبًِگذاری والرن ( ،)1983اختالف
هؼٌبداری ٍخَد دارد ( .)p≤0/001ثِ ًظز هحممیي ایي
پضٍّؼ ،ایي اختالف ثٍِخَد آهذُ هیتَاًذ ًبؽی اس عِ
ػبهلِ :هتفبٍت ثَدى ًَع عیغتنّبی درخِثٌذی عجك دٍ
رٍػ ،اختالف ثیي راعتبی هَلؼیت ًؾبًگزّب ًغجت ثِ خظ
تزعین ؽذُ در حبلت ثزرعی ساٍیِ پؾت پب ثٍِعیلِ گًَیبهتز
ٍ عیغتن آًبلیش حزوت ٍ ،در ًْبیت خغبی حبفل اس
اًذاسُگیزی ساٍیِ پؾت در حبلت دعتی ًغجت ثِ رٍػ
عیغتن درخِثٌذی دعتگبُ آًبلیش حزوت ثبؽذ.
اس آىخبییوِ در ایي پضٍّؼ خْت ثزرعی ساٍیِ پؾت پب در
ّز دٍ حبلت هَرد ثزرعی (ثب اعتفبدُ اس گًَیبهتز ٍ عیغتن
آًبلیش حزوت) ،اثتذا راعتبی آًبتَهیىی ػضلِ دٍ للَ ٍ پبؽٌِ
در هَلؼیت خٌثی در حبلیوِ آسهَدًیّب ثِفَرت دهز رٍی
تخت دراس وؾیذُ ثَدًذ هؾخـ ؽذ ٍ عپظ ثب تَخِ ثِ
خغی وِ هٌغجك ثز ایي دٍ ًمغِ تزعین ؽذُ اعت،
اًذاسُگیزیّب ٍ هَلؼیتّبی هَردًظز ارسیبثی ؽذُاًذ ٍ
ػالٍُثز ایي ،چَى ایي پضٍّؼ تَعظ اثشارّبی اعتبًذارد
آسهبیؾگبّی تَعظ افزاد هتخقـ در عِ ًَثت هَرد ارسیبثی
لزار گزفتِ اعت .ثٌبثزایي ،احتوبل خغبی ثٍِخَد آهذُ ثز اثز
دٍ ػبهل آخز هحذٍد ٍ ثِ حذالل هیرعذ ٍ ثِ احتوبل سیبد
هؤثزتزیي ػبهل اختالف ثٍِخَد آهذُ ،هتفبٍت ثَدى ًَع
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عیغتنّبی درخِثٌذی عجك دٍ رٍػ هَرد ثزرعی هیثبؽذ.
ثٌبثزایي ثب تَخِ ثِ ًتبیح حبفل اس ایي پضٍّؼ ،پیؾٌْبد
هیؽَد اگز در هغبلؼبت آیٌذُ پضٍّؾی هبًٌذ پضٍّؼ حبضز،
ثِدًجبل ثزرعی ارتجبط ٍ همبیغِ ساٍیِ پؾت در حبلت ایغتب
ًغجت حبلت پَیب هیثبؽذ ثْتز اعت خْت وغت ًتبیح
دلیكتز اثتذا ساٍیِ پؾت پب در حبلت ایغتب تَعظ دعتگبُ
آًبلیش حزوت هَردًظز هَرد ارسیبثی لزار گیزد ٍ عپظ ًتبیح
ثِدعت آهذُ در حبلت پَیب را ثب ًتبیح وغت ؽذُ حبفل اس
دعتگبُ در حبلت ایغتب هَرد همبیغِ ٍ ارتجبط عٌدی لزار
گیزد .ػالٍُثز ایي ،تَفیِ هیؽَد اس اًذاسُگیزی ساٍیِ پؾت
پب در حبلت ایغتب تٌْب خْت اًذاسُگیزی ساٍیِ پزًٍیؾي پب
(ساٍیِ پؾت پب) ،ثِهٌظَر غزثبلگزی ٍ گزٍُثٌذی افزاد هَرد
ارسیبثی ،اعتفبدُ ؽَد.
ّوچٌیي ًتبیح ایي پضٍّؼ ًؾبى داد وِ ،ثیي ساٍیِ پؾت
پب در حبلت ایغتب ٍ پَیب عی هزاحل فبس اعتبًظ راُ رفتي در
عزػت  1/7هتز ثزثبًیِ در افزاد ثب عبختبر پبی چزخیذُ ثِ
خبرج ارتجبط هؼٌبداری ٍخَد ًذارد .ایي ًتبیح ثب تحمیك
ّویل ٍ ّوىبراى (ّ ،)1989بًت ٍ ّوىبراى ( ،)2000وبًَل
ٍ ّوىبراى (ّ )2004وغَ اعت (ّبًت ٍ ّوىبراى2000 ،؛
ّویل ٍ ّوىبراى2004 ،؛ وبًَل ٍ هىی پیل .)2004 ،اوثز
ایي پضٍّؼّب در هحیظّبی عِ ثؼذی ٍ ثب اعتفبدُ اس هبروز
رٍی اؽخبؿ ثب پبی عجیؼی فَرت گزفتِ اعت ٍ هغبلؼبت
هحذٍدی ثِ ثزرعی ٍ همبیغِ ساٍیِ پؾت پب در افزاد ثب پبی
چزخیذُ ثِ خبرج پزداختِ اعت .ػالٍُثز ایيً ،تبیح ایي
پضٍّؼ ثب تحمیك هىی پیل ٍ ّوىبراى ( ،)1996وِ هبًٌذ
پضٍّؼ حبضز در هحیظ دٍ ثؼذی فَرت گزفتِ اعت ًیش
ّوغَ هیثبؽذ (هىی پیل ٍ وبًَل .)1996 ،اهب ثب تحمیك
داًبتلی ٍ ّوىبراى (ً ،)1999بّوغَ هیثبؽذ (داًبتلی ٍ
ّوىبراى .)1999 ،ایي پضٍّؼ ًیش در هحیظ دٍ ثؼذی رٍی
 74ثبسیىي حزفِ ای ثیظ ثبل در (دٍ گزٍُ افزاد ثب عبختبر
پبی عجیؼی ٍ پزًٍیت) ،فَرت گزفتِ اعت .احتوبالً دلیل
ًبّوخَاًی ًتبیح ایي پضٍّؼ ثب پضٍّؼ حبضز ،هتفبٍت ثَدى
ًَع رٍػّبی ًؾبًِگذاری ٍ عیغتنّبی درخِثٌذی آًبلیش
حزوت اعتفبدُ ؽذُ در ایي دٍ پضٍّؼ ثبؽذ .در پضٍّؼ
حبضز اس هذل ًؾبًِگذاری والرن ( ٍ )1983عیغتن درخِ
ثٌذی آًبلیش حزوت ( hp cosmos para motion analysis
 )systemاعتفبدُ ؽذُ اعت ،در حبلی وِ در پضٍّؼ داًبتلی
( ،)1999اس هذل ًؾبًِ گذاری ًیگ ( ٍ )1986دعتگبُ
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( )FootTrak motion analysis systemاعتفبدُ ؽذُ اعت.
ثِػجبرت دیگزً ،تبیح پضٍّؼ حبضز ًؾبى داد وِ افشایؼ
همذار ساٍیِ پؾت پب در حبلت ایغتب ،فزفبً افشایؼ همذار ساٍیِ
پؾت پب در حبلت پَیب حیي فبس اعتبًظ راُ رفتي را در پی
ًخَاّذ داؽت ٍ ،اًذاسُگیزی ساٍیِ پؾت پب در حبلت ایغتب،
ًویتَاًذ پیؼگَوٌٌذُ هٌبعت ٍ لَی خْت پیؼثیٌی همذار
ساٍیِ پؾت پب در حبلت پَیب حیي راُ رفتي ثبؽذ .ثب تَخِ ثِ
عبختبر آًبتَهیىی پب ٍ هَلؼیت لزارگیزی آى در پبییيتزیي
ثخؼ سًدیزُ حزوتی اًذام تحتبًی ٍ عغح اتىبء ًغجتبً
وَچىی وِ ثذى رٍی آى تؼبدل خَد را حفظ هیوٌذ،
هٌغمی ثًِظز هیرعذ وِ وَچهتزیي تغییزات ثیَهىبًیىی
در عغح اتىبء ثز وٌتزل پبعچز (وَت ٍ ّوىبراىٍ ،)2005 ،
ًَع الگَی راُ رفتي ٍ دٍیذى افزاد تأثیزگذار ثبؽذ .ػالٍُثز
ایي ،اس آى خبییوِ پزًٍیؾي پب در یه سًدیزُ حزوتی ثغتِ
لزار هیگیزد ،ثٌبثزایي ثِ ػمیذُ هحممیي ،ایي احتوبل ٍخَد
دارد وِ ایي همذار پزًٍیؾي اًذاسُگیزی ؽذُ در حبلت
اعتبتیه ،عی عیىل راُ رفتي ثب تغییزات خجزاًی (ثبًَیِ) در
دیگز اًذامّبی تحتبًی ثذى ًظیز :چزخؼ داخلی عبق ٍ راى
(پبٍرس ٍ ّوىبراى2002 ،؛ پبوِ ٍ ّوىبراى2008 ،؛ راین ٍ
ثزٍى2004 ،؛ ّزتل ٍ ّوىبراى ،)2002 ،تغییز ثز ٍرٍدیّبی
حظ ثذًی اس عزیك تغییز در تحزنپذیزی هفقل یب هغبحت
عغح توبط (ّبًت ٍ اعویت ٍ ،)2004 ،یب تغییز در
اعتزاتضیّبی ػضالًی (ّبًت ٍ ّوىبراىً )2000 ،ظیز:
افشایؼ فؼبلیت ػضالت ایٌَرتَر اس لجیل درؽت ًئی خلفی،
درؽت ًئی لذاهی ٍ ّوچٌیي وبّؼ فؼبلیت ػضالت اٍرتَر
ًظیز ًبسن ًئی عَیل ّوزاُ ؽَد (ًیلی ٍ ّوىبراى2009 ،؛
ًپچی ٍ ّوىبراى ،)2001 ،ایي تغییزات ،ثِ ًَثِ خَد در
اًذاسُگیزیّب ٍ همذار ساٍیِ پؾت پب در حبلت پَیب حیي راُ

رفتي ًویتَاًذ ثیتأثیز ثبؽذ ٍ در ًْبیت هدوَع ایي ػَاهل،
ؽبیذ دلیلی ثبؽذ ثز ایي وِ ًتَاًین ثزاعبط اًذاسُگیزی ساٍیِ
پؾت پب در حبلت ایغتب ثِ پیؼثیٌی ٍ ارتجبط ساٍیِ پؾت پب
در حبلت پَیب دعت یبثین.
وتیجٍگیزی کلی
ثب تَخِ ثِ ًتبیح پضٍّؼ حبضز ،ثِ ًظز هیرعذ وِ اعتفبدُ
اس ًتبیح حبفل اس اثشار گًَیبهتز در پضٍّؼّبیی وِ ثب ّذف
ثزرعی ارتجبط  RFAدر حبلت ایغتب ثب حبلت پَیب فَرت
هیگیزد ،هوىي اعت هٌدز ثِ خغبی ًتیدِگیزی ؽَد.
ثٌبثزایي ،تَفیِ هیؽَد ثِهٌظَر وغت ًتبیح دلیكتز در ایي
گًَِ پضٍّؼّبّ ،ز دٍ ًَع اًذاسُگیزی  RFAدر حبلت ایغتب
ٍ پَیب ،ثٍِعیلِ دعتگبُّبی آًبلیش حزوت اًدبم ؽَد ٍ .اس
اثشار گًَیبهتز در ٌّگبم اًذاسُگیزی ساٍیِ پؾت ،تٌْب ثِهٌظَر
غزثبلگزی ٍ گزٍُثٌذی افزاد هَرد ارسیبثی اعتفبدُ ؽَد.

ّوچٌیي ،اس آى خبییوِ ثیي  RFAدر حبلت ایغتب ٍ پَیب در
ولیِ هزاحل فبس اعتبًظ راُ رفتي ارتجبط هؼٌبداری هؾبّذُ
ًؾذُ اعت .ثٌبثزایيً ،ویتَاى ادػب ًوَدوِ ّز فزدی وِ در
حبلت ایغتب اس  RFAثیؾتزی ثزخَدار اعت ،در حبلت پَیب
ًیش ،ثب افشایؼ ایي ساٍیِ هَاخِ خَاّذ ؽذ .در ٍالغRFA ،
ایغتب ًؾبىدٌّذُی ٍ پیؼگَ وٌٌذُ هٌبعجی ثزای RFA
پَیب ًویثبؽذ.
تقذیز ي تطکز
ثذیي ٍعیلِ اس توبم وغبًی وِ هب را در اًدبم ایي پضٍّؼ
یبری وزدُاًذ ثٍِیضُ داًؾدَیبى ؽزوتوٌٌذُ در ایي
تحمیك ٍ ،هغؤٍلیي هحتزم آسهبیؾگبُ تزثیت ثذًی ٍ ػلَم
ٍرسؽی داًؾگبُ ثیزخٌذ تؾىز ٍ لذرداًی هیؽَد.
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