نشریه پژوهش در توانبخشی ورزشی
دوره  ،7شماره  ،14پاییز و زمستان 1398
24 - 13
WWW.RSR.BASU.AC.IR

مقایسه وضعیت سر ،شانه و ستون فقرات در کوهنوردان و سنگنوردان ایرانی
میثم ایرانپور ،1علی شمسی ماجالن ،2سید حسین حسینی

3

 .1دانشجوی کارشناسی ارشد آسیبشناسی ورزشی و حرکات اصالحی ،دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه گیالن ،رشت،
ایران
2و  .3استادیار گروه آسیبشناسی ورزشی و حرکات اصالحی ،دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه گیالن ،رشت ،ایران

« مقالهی پژوهشی»
واژگان کلیدی
کوهنوردان
سنگنوردان
نیمرخ ساختاری

دریافت  82مهر 9312؛ پذیرش  7دی 9312

چکیده
زمینه و هدف :ورزشکاران در رشتههای ورزشی برای رسیدن به سطح عملکردی عالی نیازمند انجام
تمرینات مستمر و تقویت عضالت ویژهای از بدن میباشند و مجبورند زمان زیادی را در وضعیت
بدنی غالب آن رشته ورزشی به تمرین بپردازند .هدف از مطالعه حاضر مقایسه وضعیت سر ،شانه و
ستون فقرات در کوهنوردان و سنگنوردان ایرانی بود.
روش بررسی :تحقیق حاضر از نوع علی مقایسهای است .نمونه آماری پژوهش شامل  321کوهنورد با
میانگین (سن  22/72±8/22سال ،قد  3/27±8/88متر ،وزن  18/31±2/27کیلوگرم ،شاخص توده
بدن  22/27±2/37کیلوگرم بر مترمربع) و  381سنگنورد با میانگین (سن  28/27±9/83سال ،قد
 3/27±8/82متر ،وزن  11/82±33/77کیلوگرم ،شاخص تودهبدن  23/18±2/83کیلوگرم بر مترمربع)
بود .ارزیابی ناهنجاریهای سر به جلو از نمای جانبی و شانهها از نمای قدامی ،توسط دوربین
دیجیتال انجام و زوایای مورد نظر با استفاده از نرمافزار اتوکد  2837بدست آمد .برای ارزیابی کایفوز
و لوردوز ستون فقرات از دوربین کینکت مایکروسافت استفاده شد.
یافتهها :نتایج آماری نشان داد که زاویه سر به جلو سنگنوردان بیشتر از کوهنوردان بود ()P=8/819
کایفوز سینه با ( )P=8/817و لوردوز کمری با ( )P=8/811در کوهنوردان بهطور معناداری بیشتر از
سنگنوردان بود .همچنین در خصوص عارضه شانه نابرابر در هر دو گروه تفاوت معناداری دیده نشد.
نتیجهگیری :با توجه به نتایج پژوهش حاضر وضعیتهای سر و ستون فقرات در کوهنوردان و
سنگنوردان میتواند تحت تأثیر رشته ورزشی قرار گیرد .بنابراین توجه بیشتر به برنامههای تمرین
درمانی برای اصالح و بهبود وضعیت بدنی در ورزشکاران ضروری به نظر میرسد.

* اطالعات نویسنده مسئول .تلفن89339132771 :
 پست الکترونیکیalishamsim@yahoo.com :
شناسه دیجیتال (10.22084/RSR.2020.20296.1465 :)DOI
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مقدمه
وضعیت اسکلتی از شاخصهای اصلی شناسایی میزان
سالمت فرد است .وضعیت بدنی به معنی قرارگیری مطلوب
دستگاه اسکلتیعضالنی در راستای محور عمودی بدن در
حالت ایستاده ،نشسته ،راه رفتن و سایر فعالیتهای حرکتی
است .انحراف از وضعیت مطلوب قامتی نه تنها از لحاظ
ظاهری ناخوشایند است ،بلکه بر کارایی عضالت تأثیر منفی
گذاشته و باعث آماده شدن فرد برای ابتال به ناهنجاریهای
عضالنی -اسکلتی و اختالالت عصبی میشود (ارشدی،
علیزاده ،وکیلی 2838؛ کارگاهفرد و همکاران .)2838 ،اصوالً
تغییرات بیومکانیکی حاصل از راستای غیرطبیعی میتواند
نیروی وارده بر مفصل ،کارایی مکانیکی عضالت و کارکرد
حس عمقی را تحت تأثیر قرار دهد (دانگ ،شولتز.)2889 ،
زیرا هنگامی که مرکز ثقل یک قسمت از بدن از راستای
طبیعی خود خارج میشود ،ناهنجاری وضعیتی اتفاق
میافتد و از کارایی بدن کاسته میشود (پارتی جاندی،
مارینا ،ماریا .)2889 ،پیامدهای ناشی از وضعیت بدنی
نادرست به حدی گسترده است که در ابعاد جسمانی ،روانی،
اقتصادی و اجتماعی قابل تعمق و بررسی میباشد .فردی که
دارای وضعیت بدنی ضعیف است ،در واقع از وضعیت
نامناسبی از نظر مصرف انرژی و انجام حرکات برخوردار
است .وضعیت قائم و صحیح احساس سالمتی را در انسان
تقویت میکند ،که همراه با این حس ،توانایی ایستادن
ممتد ،لذت ناشی از انجام حرکات ،فعالیتها و مهارتها نیز
حاصل میشود (اندرسون و همکاران2882 ،؛ کیم و
همکاران .)2882 ،در همین راستا ستون فقرات که بخش
بسـیار مهمی از چهارچـوب اسکلتی بـدن انسـان بـوده و
حمایت اصلی از بدن را در فعالیتهای مختلف به عهده
داشته و نقش اصلی را در حفظ راستای بدن ایفا میکند،
نیز در رشتههای مختلف ورزشی ،متناسب با نوع و ماهیت
فعالیتهای آن رشته ،دچار تغییرات خاصی میشود (لینچ و
همکاران .)2838 ،از آنجاییکه این بخش در ارتباط نزدیکی
با کمربند شانه قرارگرفته ،تغییرات مربوط به آن میتواند
بهصورت زنجیرهوار کمربند شانه را نیز درگیر کرده و موجب
تغییراتی در راستای آن گردد (لودویگ ،کوک.)2888 ،
دامنه طبیعی زاویه قوس پشتی  28تا  78درجه و دامنه
طبیعی قوس کمری  28تا  77درجه میباشد (رحمانینیا و
همکاران )2889 ،که نیومن ( )2838این زوایا را برای افراد

بالغ به ترتیب  77تا  78درجه و  77درجه گزارش کرد
(نیومن .)2838 ،محققان مختلفی این زوایا را در سنین
مختلف بهصورت متفاوتی گزارش کردند؛ از جمله آنها
رجبی و همکاران ( )2838نورم قوس پشتی را برای گروه
سنی  37 -27سال  73/22درجه و برای دامنه سنی
 27 -77سال  72/88درجه و همچنین دامنه قوس کمری
را برای این دو گروه سنی به ترتیب  19/28درجه و 73/71
درجه گزارش کردند (رجبی و لطیفی .)2838 ،در همین
راستا برخی از محققین این زوایا را در گروه سنی 37 -28
سال به ترتیب  18/7درجه و  71/1درجه گزارش نمودند
(میشلی و همکاران )2837؛ همچنین دامنه طبیعی سربه-
جلو در روش فتوگرافی  77تا  71درجه گزارش شده است
(تیگ پن و همکاران.)2833 ،
ورزشکاران در رشتههای مختلف ورزشی برای رسیدن به
سطوح عملکردی عالی نیازمند انجام تمرینات مستمر و
تقویت عضالت خاصی از بدن میباشند و مجبورند زمان
زیادی را در وضعیت بدنی غالب آن رشته ورزشی به تمرین
بپردازند؛ در نتیجه ،بسته به وضعیت غالب هر رشته ورزشی
راستای بدنی و میزان قوسهای ستون فقرات ورزشکاران
ممکن است تحت تأثیر قرار بگیرد .همچنین گفته میشود
در طول تمرینات خاص بخصوص در ورزشکاران جوان ،بدن
با انحرافات پاسچرال خفیف که برای ورزش مناسب هستند،
سازگاری مییابد (اوکلند .)2881 ،انحرافات ستون فقرات در
ورزشکاران به دو صورت جانبی (در سطح فرونتال) مانند
اسکولیوز در ورزشکاران راکتی و پرتاب کنندههای نیزه و
چکش ،تغییرات قدامی  /خلفی (در سطح ساجیتال) مانند
لـوردوز در اسـبسـواران و کیفـوز در دوچرخهسـواران،
بوکسـورها ،شناگـران پروانه ،کشتـیگیران و وزنهبـرداران
میباشد (رجبی و همکاران .)2888 ،جمعیت ورزشکاران
کوهنورد و سنگنورد همه ساله در حال افزایش است.
کوهنوردی و سنگنوردی از جمله محبوبترین رشتههای
ورزشی در رده سنی جوانان و پیشکسوتان است که از
جمعیت باالیی برخورداراند و ورزشکاران زیادی در این
رشتهها به فعالیت مشغولاند (یوسابیاگا و همکاران3992 ،؛
ادوین ،هیل ،آکرمن.)2882 ،
در ورزش برای رسیدن به هرگونه پیشرفت ،ورزشکاران
باید وارد برنامههای طوالنی مدت تمرینی شوند .هر ورزش
نیازهای فیزیکی خاص خود را دارد .این نیازها موجب ایجاد
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مطابقت فیزیکی و فیزیولوژیکی در بدن ورزشکار میشوند.
این مطابقتها در بیشتر موارد مثبت هستند و به بهبود
استقامت قلبی  -عروقی ،افزایش قدرت عضالت و کاهش
چربی اضافی بدن میانجامد (رضایی و همکاران .)2837 ،اما
گاهی این مطابقت ساختاری منفی است و بر روی ظاهر
فیزیکی فرد تأثیر میگذارد و موجب ایجاد ناهنجاریهای
وضعیتی میشوند (رستمـی و عبـدی .)2838 ،در همین
راستا مطالعات متنـوعی بر روی ورزشـکاران رشـتههای
ورزشی مختلف و مقایسه آنها با افراد غیر ورزشکار در داخل
و خارج از کشور انجام شده و نتایج متفاوتی از این بررسیها
بهدست آمده است .در این زمینه نتایج مطالعه مایور و
همکاران ( )2831بهوجود کایفوز (با میزان شیوع )%78/1
در دوچرخهسواران و همچنین ارتباط آن با موقعیتهای فرد
بر روی دوچرخه (تأثیر نوع عملکرد بر ناهنجاری) در
ورزشکاران حرفهای و نیمهحرفهای ( )p˂8/83اشاره
کردهاند و در مقایسه ورزشکاران این رشته ورزشی با حداقل
 2سال سابقه تمرینی با افراد غیرورزشکار ،در حالت ایستاده
معمولی تفاوت معنیداری را در زمینه لوردوز کمری نیافتند
(مایور و همکاران .)2831 ،باقریان و همکاران ( )2833در
ورزشکاران تنیس روی میز نشان دادند که میانگین زاویه
سربهجلو ،کایفوز و لوردوز بهطور معنیداری بیشتر از
غیرورزشکاران است (باقریان و همکاران .)2833 ،شافل و
همکاران ( )2889راستای ستون فقرات  71کوهنورد
حرفهای را با  17نفر کوهنورد مبتدی مورد مقایسه قرار
دادند ،در نتایج خود گزارش کردند که زاویه کایفوز در
کوهنوردان حرفهای بهطور معنیداری بیشتر بود .زاویه
لوردوز نیز در کوهنوردان حرفهای نسبت به کوهنوردان
مبتدی بیشتر بود اما قابل توجه نبود (شافل و همکاران،
 .)2889سطح توانایی کوهنوردان به شدت با این
سازگاریهای پاسچر که اغلب در کوهنوردان حرفهای با
درجه سختی مسیرهای باالتر بود ،ارتباط داشت .همچنین
شالرژ ( )2887ارتباطی بین افراد دارای کایفوز با شرایط
پزشکی خاص و کوهنوردان با توانایی باال که کوتاهی عضله
سینهای و سازگارهای خلفی توراکولومبار 3ستون فقرات
داشتند را ارائه داد (شالرژ .)2887 ،انحراف از وضعیت
مطلوب میتواند بر اثر نداشتن تعادل عضالت با سایر
بافتهای نرم یا نداشتن تقارن استخوان و تنظیم مفاصل
1. Thoracolumbar
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باشد و ورزشکار را دچار یک سازوکار حرکتی ضعیف نماید،
موجب از بین رفتن زیبایی شده ،کارایی حرکتی اندام را کم
کرده و به افزایش مصرف انرژی و فشارهای مکانیکی
انجامیده و ریسک ایجاد آسیب را از طریق انحراف و قرار
دادن بدن حول یک نقطه مرکز ثقل جدید افزایش دهد
(مینـونژاد .)2832 ،شناسایی سـازوکارهای تأثیـرگذار بر
ساختار اسکلتی و جبران ناهنجاریهای بعدی و پیشگیری
از تشدید ناهنجاریها و آسیبهای احتمالی که به دنبال
این ناهنجاریها به وجود میآید میتواند بسیار مهم باشد،
بهنظر میرسد دستاوردهای این گونه تحقیقات در بهبود
وضعیت بدنی ،افزایش میزان کارایی و باال بردن عملکرد
ورزشی مؤثر واقع شود .تیپهای رایج در کوهنوردان و
سنگنوردان تیپ مزومورفی و اکتو مزومورفی میباشد .با
توجه به بررسیهای صورت گرفته توسط محقق میتوان
گفت که ورزشکاران این گروه دارای شیوع ناهنجاریهای از
جمله شانه گرد ،سربه جلو ،هایپرکایفوزیس و هایپرلوردوزیس
نسبت به دیگر ورزشکاران میباشند ،در وضعیت بدنی آنها
در هنگام حمل کوله کوهنوردی و اجرای تکنیکهای اصلی
سنگنوری از قبیل گیرهگیری ،حمل کوله ،نحوه ایستادن،
صعود و پیمایش آنها بیشتر سر در وضعیت اکستنشن قرار
میگیرد و این انحراف سر به جلو برای طوالنی مدت منجر
به تشـدید ناهنجـاریهـای سـر به جـلو ،شـانه گــرد و
هایپرکایفـوزیس در کوهنـوردان و سنگنـوردان میشود.
همچنین در برخی از تحقیقات نشان گزارش شده است که
کوهنوردان و سنگنوردان دارای ناهنجاری هایپرلوردوزیس
کمری نسبت به سایر افراد می باشند (شافل و همکاران،
 .)2889با توجه به آثار مطرح شده توسط وضعیتهای بدنی
غالب و نامناسب رشتههای ورزشی بر راستای بدنی افراد و
همچنین آثار احتمالی افزایش سن و پیشینه ورزشی
ورزشکاران بر راستای بدنی و از آنجا که بیشتر مطالعات
تنها یکی یا تعداد اندکی از متغیرهای راستای بدن را مورد
آزمایش قرار دادهاند (شافل و همکاران ،)2889 ،محقق برآن
شد به شناسایی ناهنجاریهای کوهنوردان و سنگنوردان
بپردازد تا با شناسایی دقیق این ناهنجاریها بتوان در جهت
پیشگیری و درمان آنها کمک کننده باشد.
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مواد و روشها

روش اندازهگیری

تحقیق حاضر با توجه به ماهیت موضوع و اهدافی که در این
تحقیق دنبال میشود ،پژوهشی علی  -مقایسهای است.
جامعه آماری این پژوهش کلیه کوهنوردان و سنگنوردان با
سابقۀ استانهای البرز ،اصفهان ،تهران ،کردستان ،کرمانشاه،
گیالن و همدان بود ،نمونه آماری پژوهش حاضر با استفاده
از نرمافزار  G*POWERبا  ،α=8/87اندازه اثر=  8/7و توان
آماری= ،8/9شامل  229نفر بود که در ادامه  321کوهنورد
و  381سنگنورد باسابقه بهصورت نمونه هدفمند در دسترس
انتخاب شدند .معیارهای ورود به مطالعه برای ورزشکاران
شامل برخورداری از سالمت کامل ،دارا بودن حداقل 38
سال سابقه ورزشی در رشته خود و داشتن حداقل  1جلسه
تمرین منظم در طول هفته بود.

برای اندازهگیری سر به جلو ،شانه نابرابر از روش تصویر
برداری با دوربین دیجیتال مدل ( Canon Power Shot
 )SX230 HSاستفاده شد .در اندازه گیری زاویه سربه جلو،
آزمودنی در وضعیت ایستاده از نمای ساجیتال زاویه بین
مهره هفتم گردنی و زائده تراگوس گوش با خط افق که به
وسیله ی نشانهگذار مشخص شده بودند در برنامه اتوکد
 2837اندازه گیری شد ،همچنین برای ارزیابی شانه نابرابر
از نمای فرونتال زاویه خط رابط دو زائده غرابی با خط افق
اندازهگیری شد (راین ،تومای 3997؛ تیگ پن و همکاران،
( .)2833تصویر  )3دوربین عکسبرداری در فاصله 217
سانتیمتر از ازمودنی قرار گرفت و ارتفاع آن در سطح
شانههای آزمودنیها بود (تیگ پن و همکاران.)2833 ،

تصویر  :9نحوه اندازهگیری سربه جلو و شانه نابرابر

برای اندازهگیری کایفوز و لوردوز ستون فقرات از دوربین
کینکت مایکروسافت استفاده شد ،اعتبار و روایی دستگاه در

جدول شماره  3و جدول شماره  2گزارش شده است (جان
کوئیک و همکاران.)2832 ،

جدول  :9اعتبار کینکت در برابر خطکش منعطف

توضیحات کایفوز سینهای

ضریب همبستگی
درونی ICC

فاصله اطمینان
CI %97

محدودیتهای
توافقی %97

درصد خطا

شاخص کایفوز سینهای در حالت ایستاده

8/22

8/73 – 8/89

3 /9
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زاویه کایفوز سینهای ایستاده

8/21

8/73 - /888

3 /9
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جدول  :8قابلیت اطمینان کینکت نسبت به خطکش منعطف

کینکت
خطکش
منعطف

توضیحات کایفوز سینهای

ضریب
همبستگی
درونی ICC

فاصله اطمینان
CI 97

شاخص کایفوز سینهای در حالت ایستاده
زاویه کایفوز سینهای ایستاده
شاخص کایفوز سینهای در حالت ایستاده
زاویه کایفوز سینهای ایستاده

8/98
8/91
8/81
8/81

8/97-8/99
8/92-8/98
8/11-8/92
8/11-8/92

اندازهگیری قوسهای کمری و پشتی به این صورت
انجام شد :به شرکتکنندگان گفته شد تا حد ممکن در
حالت عادی بدون پوشش باال تنه بایستند ،سپس زائده
شوکی مهرههای  T12 ،C7و  S2توسط روشهایی که قبالً
متخصصین در کلینیکهای تشریح شده استفاده میکردند
مورد استفاده قرار گرفت .مشخص کردن موقعیت مهرهی
 T12با لمس زائده شوکی مهرههای پشتی صورت گرفت.
فرایند ارزیابی مهرهها از مهرۀ  C7تا  T12و مهرههای باالتر
از مهرۀ  S2تعیین شدند .سپس مهرههای  T12 ،C7و  S2با
مارکر عالمتگذاری و مشخص شد (مک گاگ و همکاران
2882؛ ارنست و همکاران .)2831 ،قبل از اندازهگیری و
ثبت نقاط عالمتگذاری شده ،دستگاه کینکت کالیبره شد
(مانتی پلی و همکاران)2831 ،؛ سپس ستون فقرات آنها با
استفاده از کیت کینکت مایکروسافت که به یک لپتاپ
متصل بود مورد ارزیابی قرار گرفت ( SDK, Redmond,
 .)Washington, USAکینکت  82سانتیمتر باالتر از سطح

حداقل
خطای
محدودیتهای
استاندارد تغییرات قابل
توافقی %97
تشخیص
میانگین
8/71
8/19
3/33
8/99

3/7
3/9
1/3
2/2

3/7
3/9
1/8
2/2

درصد
خطا
2
38
32
38

زمین و در فاصلهی  388سانتیمتری شرکت کنندگان قرار
گرفت (جان کوئیک و همکاران .)2832 ،با استفاده از روش
مندلیف و همکاران اندازهگیری از هر آزمودنی ظرف مدت 7
ثانیه صورت گرفت .که شامل ثبت  7فریم متوالی از عمق
ستون فقرات پشتی و کمری و تصویری از سنسورهای
کینکت بود (مانتی پلی و همکاران( .)2831 ،تصویر)2
پروتکلی که در حالت ایستاده توصیف شد ،در حالت نشسته
هم تکرار شد .در هر دو موقعیت ،سه اندازهگیری از کینکت
به دست آمد و میانگین آنها محاسبه شد .با استفاده از از
نرمافزار  Kinect Fusion Explorerاز نمای خلفی تنه یک
نما در فضا اخذ گردید .سپس دادههای جمعآوری شده با
پسوند  .STLرا بهعنوان ورودی به الگوریتم طراحی شده در
محیط نرمافزار متلب داده شد .فلوچارت این الگوریتم در
(تصویر  )1آمده است .همچنین جهت صحت سنجی نتایج
بهدست آمـده و نتـایج دادههای جمعآوری شـده توسـط
خطکش منعطف مقایسه گردیدند.

تصویر  :8نحوه اندازهگیری راستای ستون فقرات با استفاده از دوربین کینکت مایکرو سافت

بلوک Stl reader

دادههای ذخیره شده توسط کینکت را وارد محیط متلب
میکند و آرایهای از نقاط را در فضا ایجاد میکند .سپس
الگوریتم از کاربر میخواهد که محدوده ستون فقرات
( )Landmarkرا مشخص نماید.

Extract spinal curve in sagittal

در این بلوک نقاط فضای ابری را در راستای محور
صفحه ساجیتال و توسط صفحه عرضی ،قسمتبندی
میکند و سپس از فیلتر  Savitzky-Golayبرای ایجاد یک
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منحنی از نمای خلفی تنه و نمای عرضی استفاده میشود
است .در گام بعدی برای تعیین موقعیت ستون فقرات در هر
بخش از محور  Y ،Xو  ،Zمشتق دوم منحنی بهکار برده
شد (تصویر .)7

پس از محاسبه موقعیت ستون فقرات در هر بخش
دوباره از فیلتر  Savitzky-Golayبرای ایجاد یک منحنی
این بار در صفحه ساجیتال استفاده شد .در گام بعدی
زوایای کایفوز و لوردوز از منحنی ایجاد شده استخراج شد.

تصویر  :3فلوچارت الگوریتم محاسبه زوایای کایفوز و لوردوز

تصویر  :4اسکن موقعیت ستون فقرات

روش آماری

یافتهها

برای بررسی و تجزیه و تحلیل اطالعات بهدست آمده از
روشهای آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد .توزیع
دادهها بهوسیله آزمون کلموگروف اسمیرنوف بررسی شد.
برای مقایسه متغیرهای طبیعی مورد مطالعه بین دو گروه از
آزمون تجزیه و تحلیل تی مستقل توسط نرمافزار SPSS
نسخه  )P>8/87( 27انجام شد.

به منظور بررسی طبیعی بودن توزیع دادهها از آزمون
کلموگروف  -اسمیرنوف استفاده شد .در جدول شماره 1
مشاهد میگردد .برای متغیرهایی که دارای توزیع نرمال
نبودند از روشهای آماری ناپارامتریک و برای متغیرهایی که
دارای توزیع نرمال بودند از روشهای آماری پارامتریک
استفاده شد.
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جدول  :3نتایج آزمون کلموگروف  -اسمیرنوف به منظور بررسی طبیعی بودن توزیع دادهها در هر گروه

گروه کوهنوردان
سطح معناداری
statistics

متغیرها
سر به جلو
شانه نابرابر
کایفوز
لوردوز

*8/888
*8/883
8/912
8/287

8/378
8/219
8/997
8/991

گروه سنگنوردان
سطح معناداری
statistics
*8/888
*8/883
8/197
8/312

8/312
8/231
8/993
8/983

*سطح معناداری  p≥8/87در نظر گرفته شد.

فردی و آنتروپومتریک آزمودنیها به تفکیک هر گروه در

اطالعات توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد) مشخصات
جدول شماره  7ارائه شده است.

جدول  :4میانگین و انحراف استاندارد مشخصات فردی و آنتروپومتریک آزمودنیها به تفکیک هر گروه

کل افراد

کوهنوردان

سنگنوردان

انحراف استاندارد±میانگین

انحراف استاندارد±میانگین

انحراف استاندارد±میانگین

سن (سال)

22/81±9/21

22/72±8/22

28/27±9/83

8/711

قد (متر)

3/27±8/88

3/27±8/88

3/27±8/82

8/188

وزن (کیلوگرم)

12/71±9/19

18/31±2/27

11/82±33/77

8/137

شاخص توده بدن
(کیلوگرم بر مترمربع)

23/97±2/78

22/27±2/37

23/18±2/83

8/871

متغیر

سطح معناداری

*سطح معناداری  p≥8/87در نظر گرفته شد.

جدول شماره  7و  1نشان میدهد که بین میـزان زاویـه
شانه نابرابر کوهنوردان و سنگنوردان تفاوت معناداری وجود
ندارد اما در بین میزان زاویه سـر بـه جلـو ،زاویـه کـایفوز و

لوردوز کوهنـوردان و سـنگنوردان تفـاوت معنـاداری وجـود
دارد.

جدول  :5نتایج آزمون یومن ویتنی برای مقایسه بین گروهی میانگین رتبه راستای سربه جلو و شانه نابرابر

متغیر
سربه جلو
شانه نابرابر

گروه

تعداد

میانگین رتبه

کوهنوردان
سنگنوردان
کوهنوردان
سنگنوردان

321
381
321
381

381/17
327/28
338/21
328/71

یومن ویتنی

sig

7793/888

*8/819

7912/788

8/222

*سطح معناداری  p≥8/87در نظر گرفته شد.
جدول  :6نتایج آزمون تی مستقل برای مقایسه بین گروهی میانگین لوردوز و کایفوز

متغیر
لوردوز
کایفوز

گروه

انحراف استاندارد±میانگین

کوهنوردان
سنگنوردان
کوهنوردان
سنگنوردان

77/77 ± 32/28
73/83 ±32/81
77/98 ± 38/93
72/22 ± 33/88

*سطح معناداری  p≥8/87در نظر گرفته شد.

درجه آزادی

تی

sig

222

2/311

*8/817

222

2/378

*8/811
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بحث
هدف از مطالعه حاضر مقایسه وضعیت سر ،شانه و
ستون فقرات در کوهنوردان و سنگنوردان ایرانی بود.
نتایج پژوهش حاضر نشان داد میزان زوایای که از
مطالعه حاضر در متغیرهای سربهجلو ،کایفوز و لوردوز
بهدست آمده در دو گروه به ترتیب در کوهنوردان
( 71/87درجه 77/98 ،درجه 77/77 ،درجه) و در
سنگنوردان ( 73/72درجه 72/22 ،درجه73/83 ،
درجه) بود که زوایای بهدست آمده در مقایسه با نورم
طبیعی جامعه بیشتر بوده است .در مقایسه دو گروه
نتایج نشان داد در ارتباط با شانه نابرابر ،بین
آزمودنیهای پژوهش حاضر تفاوت معناداری وجود
ندارد ،اما در متغیرهای سر به جلو  ،P=8/819لوردوز و
کایفوز در بین کوهنوردان و سنگنوردان تفاوت
معناداری مشاهده شد.
نتایج تحقیقات مختلف نشان دهنده سازگاریهاى
منفى و بدشکلیهاى ساختارى ورزشکاران با الگوهاى
مهارتى و حرکتى آنها است (دانشمندی و همکاران،
 .)2881از آنجایی که الگوهای حرکتی کوهنوردان
نسبت به سنگنوردان متفاوت میباشد و بیشتر زمان
پیمایش را با کولههای سنگینتر از حد معمول به سر
میبرند ،تمرینات و حرکات را با تکرارهای باال و ممتد
انجام میدهند این موارد اغلب آنها را به سمت انجام
حرکات خام و نسنجیده و اجرای تکنیکهای ضعیف
هدایت کرده که میتواند منجر به ایجاد ناهنجاریهایی
بیشتـری در راسـتای قامت کوهنـوردان نسـبت به
سنگنوردان شود.
نتایج پژوهش در زاویه سر به جلو با پژوهش رهنما
( ،)2838صادقی و همکاران ( )2832و باقریان و
همکاران ( )2833هم راستا بود این مطالعات نیز
اختالف معناداری را میان زاویه سربهجلو ورزشکاران با
نورم طبیعی را نشان دادند .حاجی حسینی و همکاران
( )2837نیز در تحقیق خود چنین رابطهای بین انجام
کارهای تکراری و افزایش زاویه سر را گزارش کردند
(حاجی حسینی و همکاران .)2837 ،شاید علت بیشتر
بودن زاویه سربهجلو در ورزشکاران و پیشرفت آن با
افزایش مدت زمان فعالیت ،وضعیت بدنی آنها باشد که

در تمرینات و مسابقات برای مدت طوالنی حفظ
میگردد (باقریان و همکاران)2833 ،؛ که این عوامل
میتواند موجب افزایش سر به جلو در آزمودنیهای این
تحقیق باشد .در خصوص عارضه سر به جلو کندال بیان
کرد که کوتاهی عضالت خلفی گردن توانایی افراد مبتال
به عارضه سر به جلو را برای داشتن یک پاسچر مطلوب
کاهش میدهد .این عضالت نوعاً از عضالت آنتاگونیست
خود قویتر هستند و سبب بروز عدم تعادل عضالنی و
متعاقب آن پاسچر نامطلوب میشوند .این در حالی است
که عضالت ضعیف یا کشیده شده در قسمت قدامی
گردن نیز توانایی اصالح و حفظ راستای مناسب به
منظور داشتن پاسچر مطلوب را ندارند (فوینتس و
همکاران .)2838 ،بر اساس نتایج بهدست آمده در
زمینه سر به جلو بر طبق اظهارات سیلوا افرادی که از
شانه خود بیشتر در انجام حرکات استفاده میکنند
بیش از سایرین ،وضعیت سر به جلو را نشان میدهند
(سیلوا و جانسون .)2831 ،همچنین سیلوا نشان داد که
افزایش زاویه سربهجلو ممکن است با تغییرات کنترل
پاسچر در ارتباط باشد .سازگاریهای عضالنی مرتبط با
وضعیت سربهجلو کوتاهی اکستنسورها و طویل شدن
فلکسورهای درون مفصلی ستون فقرات ناحیه گردنی
هستند .همچنین وضعیت سربهجلو نیاز به افزایش
فعالیت عضالت اکستنسور ستون فقرات گردنی را برای
حفظ تعادل سر در مقابل اثرات جاذبه افزایش میدهد.
سازگاریهای عضالنی که با وضعیت سر بهجلو رخ
میدهند منجر به افزایش نیروهای فشارنده وارده بر
مفاصل فاست 3میشود (سهرمن .)2838 ،این موضوع
میتواند بر این امر داللت داشته باشد که کوهنوردان در
هنگام صعود برای حفظ تعادل تنه خود را به فلکشن
میبرند؛ از اینرو شاید یکی از دالیل افزایش سر به جلو
در کوهنوردان نسبت به سنگنوردان همین مورد باشد؛
زیرا کوهنوردان نسبت به سنگ نوردانی که گاها
اکستنشنهای معدودی را در تنهی خود دارند و مدام
در حالت فلکشن میباشند ،دائما در طول تمرینات و
مسابقات ،از شانه و عضالت این ناحیه استفاده میکنند.

1. Articular facets
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طبق گزارشات سهرمن ( )2838افزایش زاویه کایفوز با
افزایش زاویه سر به جلو همبستگی باالیی دارد.
در ارتباط با شانه نابرابر نتایج پژوهش حاضر با نتایج
گرابرا ( )2889همراستا بود .گرابرا دلیل افزایش نابرابری
شانه را حرکات مکرر دست برتر در طول تمرینات و
مسابقات بیان نمود و نشان داد تقویت عضالت شانه در
سمت دست برتر و ایجاد عدم تقارن در قدرت دست و
شانه در دو طرف ممکن است به مرور زمان عدم تقارن
در شانهها را در پی داشته باشد (گرابرا .)2889 ،عدم
تقارن شانه سنگنوردان نسبت به کوهنوردان ممکن
است بخاطر تقویت نامناسب برخی از عضالت تنه بوده
که ممکن است عدم تقارن شانه را به دنبال داشته باشد.
با این حال نتایج پژوهش حاضر با نتایج اسدی ()3197
هم سو نبود که دلیل ناهمسویی نتایج اسدی و پژوهش
حاضر ممکن است به تفاوت سنی آزمودنیهای این دو
پژوهش مربوط باشد زیرا افزایش سن که با کاهش
قدرت عضالنی نیز همراه میباشد ،ممکن است در ناحیه
دستها و شانه باعث ایجاد عدم تقارن شود.
در ارتباط با کایفوز نتایج پـژوهش حاضـر بـا نتـایج
شــافل ( ،)2889لیچوتــا و همکــاران ( ،)2833مــایور و
همکاران ( )2831و صادقی و دیگران ( )2832همسـو و
با نتایج تحقیق گرابرا ( )2832و گرابرا ( )2837همسـو
نبود .شافل راستای ستون فقرات  71کوهنورد حرفـهای
را با  17نفر کوهنورد مبتدی جوان را مورد مقایسه قرار
داد ،در نتایج خـود گـزارش کـرد کـه زاویـه کـایفوز در
کوهنوردان حرفهای نسبت به کوهنوردان مبتدی بیشتر
بود که دلیل این افزایش را به خـاطر کوتـاهی عضـالت
سینهای گزارش شـده اسـت؛ همچنـین نیلسـون منشـأ
ســندرم بیرونــی ســینهای را کوتــاهی تانــدون عضــالت
سینهای بیان کردنـد کـه در کوهنـوردان و سـنگنوردان
وجود دارد (شافل و همکاران .)2881 ،در ایـن پـژوهش
زاویــه لــوردوز نیــز در کوهنــوردان حرفــهای نســبت بــه
کوهنوردان مبتدی بیشتر گزارش شد .شـافل در تجزیـه
تحلیل آسیبهای پشتی کوهنوردان گزارش کرد ،عـدم
تعادل عضالنی در ناحیه کمربند شانهای ،بین گروههـای
عضــالنی مختلــف وجــود دارد .گرابــرا ( )2832بــه ایــن
نتیجه رسید که بین زاویه کایفوز در هیچ کدام از گروه ها
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تفاوت معنیداری وجود نداشت .تناقض تحقیق فعلی بـا
تحقیق گرابرا ( )2837میتواند مربوط به رشته ورزشـی
و یا سن و سابقه ورزشی آزمودنیها باشـد زیـرا تحقیـق
ذکر شده بر روی والیبالیستهای مرد رده سنی جوانـان
انجــام شــد (گرابــرا2832 ،؛ گرابــرا .)2837 ،پیمــایش
مسیرهای طوالنی مدت با کولههای سـنگین و افـزایش
بار تمرینی در کوهنوردان نسبت به سنگنوردان موجـب
میشود که وضـعیت نامتقـارن را حفـظ کننـد و باعـث
تشدید ناهنجاری در آنها میشود ،حرکـات کوهنـوردان
نسبت به سنگنوردان که به معمول در حالت خم شـدن
به جلو میباشند به افزایش فشـار و کشـیدگی عضـالت
اداکتور کتـف (ذوزنقـه و متـوازی االضـالع) و کوتـاهی
عضـــالت ســـینهای و درون گرداننـــدههـــای بـــازو و
فلکسورهای تنه و ستون فقرات ناحیه سینهای میشود،
و با تکرار این وضعیت به مرور زمان باعث افزایش زاویـه
کایفوز کوهنوردان و سنگنوردان میگرد (باباگـل تبـار و
همکاران2831 ،؛ اسدی و همکـاران .)2837 ،وجتـیس
( )2888نیز بیان کرد که زاویه کایفوز سینهای و لوردوز
کمری با ساعات تمرینی طوالنی مدت و تمـرین بیشـتر
افزایش پیدا میکند و رشد مییابد که نتیجه این یافتـه
را میتوان به کوهنوردان و سنگنوردان جوان تعمیم داد
(وجتیس و همکاران .)2888 ،همچنین باید عنوان کرد
که ورزشهایی که در آن ورزشکار در حالت خم شده به
جلو قرار میگیرد اغلب با افزایش کایفوز در ورزشـکاران
آن رشته همراه میشود (اسدی و همکاران .)2837 ،که
بهصورت جبرانی میتواند به هایپرلوردوزیس منجر شود
(رحمانی نیا و همکاران.)2838 ،
در ارتباط با زاویه لوردوز نتـایج پـژوهش حاضـر بـا
نتایج شافل ( ،)2889صادقی و همکاران ( ،)2832گرابرا
( ،)2832گرابرا ( ،)2837همراسـتا و بـا نتـایج تحقیـق
اسدی و همکاران ( )2837همراستا نبود .آنها در تحقیق
خــود تفــاوتی را بــین لــوردوز والیبالیســتهــا و افــراد
غیرورزشکار نیافتند که احتمال تناقض مـی توانـد نـوع
رشته ورزشی مورد تحقیق باشد زیرا تحقیقـات مـذکور
بر روی افراد والیبالیست انجام شده بود .سـتون فقـرات
کمری به عنوان محور بدن تلقی میشود و بروز هرگونـه
اختالل و ناهنجاری در آن ،کیفیت اجرای مهـارتهـا را
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ایرانپور و همکاران

تأثیر وضعیت سر ،شانه ......

تحت تأثیر قرار میدهد .انحنای کمر یکی از مهـمتـرین
مشخصــات قامــت و حرکــت بــدن اســت کــه در بــروز
مشکالت کمر اهمیت زیادی دارد .تغییر در انحنای کمر
در طی حرکت ،باعث تغییر در تنشهـای وارد بـر کمـر
میشود (باباگلتبار و همکاران .)2831 ،در زمینـه وجـود
هایپرلوردوزیس در این ورزشکاران میتوان چنین بیـان
کرد که به هنگام صـعودهای کوهنـوردی و پـرشهـای
سنگنوردی مدام عضالت چهارسر این ورزشکاران بهکـار
گرفته میشوند و موجب افـزایش قـدرت ایـن عضـالت
شده و این افزایش قدرت موجـب تیلـت قـدامی لگـن و
افزایش لودروز کمری در آنها میشود .همچنـین شـافل
( )2889در مطالعــه خــود دلیــل افــزایش لــودروز در
کوهنوردان را یک پاسخ جبرانی بـه هایپرکـایفوزیس در
آنها دانست؛ شافل بیان کرد که از بین تمامی مطالعـات
صورت گرفته در ارتباط با ناهنجاریهای سـتون فقـرات
رشتههای ورزشـی؛ مشخصـات بیومکـانیکی و حرکتـی
کوهنوردان با ژیمناستیک ارتباط نزدیکی دارد (شـافل و
همکاران.)2889 ،
نتیجهگیری
با توجه به نتایج بهدست آمده؛ به نظـر مـیرسـد ادامـه
تمرینــات و ورود ایــن ورزشــکاران بــه ســطح حرفــهای
میتواند با خطر بروز ناهنجاریهای اسکلتی همراه باشد.
تمرین های مکرر ورزشی باعث افزایش قدرت گروههـای
عضالنی خاص می شوند؛ اگر این فعالیتهای تکراری بـا
وضعیت نامناسب بدنی همراه باشند ،عدم توازن قـدرت
را به شدت افزایش میدهند .شاید این عدم توازن قدرت
در یک چرخه معیوب ناهنجاری هایی را به همراه داشته
باشــد .اغلــب بــرای حفــظ تعــادل در ســتون مهــرههــا،
ناهنجاریهای جبرانی در ستون فقرات اتفـاق مـیافتـد
(سهرمن .)2838 ،با توجه به مـوارد ذکرشـده ،بـه نظـر
مــیرســد الگوهــای حرکتــی رشــتههــای کوهنــوردی و

سنگنوردی بهطور مستقیم باعث افزایش کـایفوز شـود،
بنابراین بهصورت جبرانی باعـث هـایپرلوردوزیس ،شـانه
بهجلو و به دنبال آن سربهجلو میگردد .از سـوی دیگـر
اختالالت پاسچرال میتواند موجب تغییراتی در راستای
مرکز ثقل بدن نسبت به سـطح اتکـا و در نتیجـه بـروز
مشــکالتی در تعــادل افــراد شــود (قربــانی ،دانشــجو و
نظریان .)2888 ،وضعیتبدنی نامطلوب همیشـه نشـان
دهنده بیماری نیست ،اما میتواند عالوه بر تغییر شـکل
ظاهری بـدنی و ایجـاد آثـار روانـی خـاص ،باعـث بـروز
عــوارم متعــددی در ســایر بخــشهــای بــدن شــود
(باباگلتبـار و همکـاران .)2831 ،قابـل ذکـر اسـت کـه
انحراف از وضعیت بدنی مطلوب ،موجـب از بـین رفـتن
زیبایی و کاهش کارایی مکانیکی فرد میشـود و فـرد را
مستعد آسیبهای عضالنی یا عصبی میکنـد (سـهرمن،
2838؛ مایور و همکاران .)2831 ،از دیدگاه توانبخشـی
ورزشی که وظیفه پیشگیری از آسیبها و بهبود سالمت
ورزشکار را بر عهده دارد ،هرگونه بر هم خوردن راستای
طبیعی بدن ،نوعی ناهنجاری بهشـمار مـیرود و زمینـه
بروز آسیبهای بعدی و شاید تغییر عملکرد مهارتی فرد
را فراهم آورد (تیموتی و همکـاران .)2889 ،یافتـههـای
پژوهش حاضـر بـر ضـرورت توجـه جـدیتـر مربیـان و
ورزشکاران به بررسی دوره ای پاسچر و زوایای آن تأکید
دارد.
تشکر و قدرانی
بــدینوســیله از فدراســیون کوهنــوردی و صــعودهای
ورزشی ،هیئـتهـای کوهنـوردی و صـعودهای ورزشـی
استانهای البرز ،اصفهان ،تهران ،کردسـتان ،کرمانشـاه،
گــیالن و همــدان و تمــامی ورزشــکاران و همنــوردان
شــرکتکننــده در پــژوهش حاضــر تشــکر و قــدردانی
میگردد.
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