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اثر کشش ایستا با زمانهای متفاوت بر قدرت و دامنه حرکتی مچ دست در زنان
سنگنورد
2

سحر کمانکش ،1وحید تأدیبی

 .1دانشجوی دکتری دانشگاه رازی کرمانشاه
 .2دانشیار دانشگاه رازی کرمانشاه

دریافت  2مزداد 1332؛ پذیزش  22بُمه 1332

ياصگان کلیذی
اًؼغبفپذیزی
گزم کزدى
توزیٌبت کططی
سٌگٌَردی

چکیذٌ
سهیٌِ ٍ ّذف :پژٍّص حبضز ثزرسی اثز کطص ایستب ثب سهبىّبی هختلف ثز قذرت ٍ داهٌِی
حزکتی هچدست در سًبى سٌگٌَرد ثَد.
رٍش ثزرسی :ثِ هٌظَر اًجبم ایي پشٍّص  10سٌگٌَرد سى ثب هیبًگیي سٌی 1/20±26/5ثِعَر
داٍعلجبًِ در پژٍّص ضزکت کزدًذ .آسهَدًیّب ثب فَاصل سهبًی  2رٍس ّز ثبر ثِ تزتیت تصبدفی
یکی اس پزٍتکلّبی  240 ٍ ،120 ،60 ،30ثبًیِای کطص ایستب را اًجبم دادُ ٍ یک جلسِ ًیش در
ضزایظ کٌتزل (180ثبًیِ استزاحت) قزار هیگزفتٌذ .پیص ٍ پس اس ضزایظ توزیٌی یب استزاحت،
قذرت ٍ داهٌِحزکتی هچ دست اًذاسُگیزی ضذ.
یبفتِّب :یبفتِّب ًطبى داد کِ داهٌِی حزکتی هچ دست پس اس ّوِ پزٍتکلّب ثِعَر هؼٌیداری
افشایص یبفت ( )p>0/01اهب قذرت هچدست در گزٍُ کٌتزل ( ،)p;0/001گزٍُ  120ثبًیِای
(240 ٍ ) p;0/002ثبًیِای () p;0/006کبّص هؼٌیدار یبفت ٍ ایي هیشاى کبّص ثب افشایص
اًذک ٍ غیزهؼٌیدار قذرت در پزٍتکل  30ثبًیِای تفبٍت هؼٌیداری داضت (.)p>0/01
ًتیجِگیزی :در هزحلِ گزم کزدى پیص اس توزیٌبت ،اًجبم کطص ایستب ثب سهبًْبی کَتبُ هی
تَاًذ ثذٍى اثز هٌفی ثز قذرت ثبػث افشایص داهٌِ حزکتی ضَد.

 اطالعات ًَیسٌذُ هسئَل .تلفي0831-4279265 :
 پست الکتزًٍیکیvtadibi@yahoo.com :
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اثز کطص ایستا با سمانَای متفايت بز قذرت ي دامىٍ ...

مقذمٍ
در هزحلِی گزم کزدى پیص اس توزیي یب هسبثقِ،
ٍرسضکبراى هؼوَالً ثب ّذف ثْجَد ػولکزد ٍرسضـــی یب
پیصگیزی اس آسیتدیذگی ،حزکبت کططی ثِ ٍیژُ کطص
ایستب اًجبم هیدٌّذ .ثب ٍجَد پژٍّصّبی هتؼذد ٌَّس
اثْبهبت سیبدی در هَرد ًَع اثز کطص ایستب ثز ػولکزد
ٍرسضی ٍجَد دارد .ثزخی پژٍّصّبی اخیز ثیبًگز اثز هٌفی
حزکبت کططی پیص اس فؼبلیت ،ثز ػولکزدّبی ٍرسضی
ّوچَى قذرت ٍ تَاى ّستٌذ .ثزرسی اثز دٍ دقیقِ کطص
ایستب ثز ػضالت چْبرسز ٍ ّوستزیٌگ ثسکتجبلیستّبی
حزفِای کبّص هؼٌیداری در قذرت ٍ تَاى ایي ػضالت
هطبّذُ ضذ ( .)1در یک هقبلِی هزٍری در ثزرسی اثز
پزٍتکل ّبی هختلف کطص ایستب ثز ػولکزد ٍرسضی ًطبى
داد ثب ٍجَد افشایص هؼٌیدار در داهٌِی حزکتی ،کبّص
هؼٌیداری در قذرت ػضالًی ثِ دًجبل هذت سهبى ّبی
عَالًی کطص ایستب رخ داد (ّ .)2وچٌیي در هغبلؼِی
دیگزی پس اس اجزای سِ پزٍتکل اس توزیٌبت کططی ثب
سهبىّبی دٍ ،چْبرّ ٍ ،طت دقیقِ،گطتبٍر ًیزٍ ٍ قذرت
ػضالًی کبّص یبفت (.)3
اس سَی دیگز ،ثزخی پژٍّصّب ًیش ثیبًگز ػذم اثز هٌفی
حزکبت کططی ثز ػولکزدّبی قذرتی ٍ تَاًی ّستٌذ .در
پژٍّطی پس اس ثزرسی اثز دٍ دقیقِ کطص ایستب ثز قذرت
ػضالًی ػضلِ دٍ سز ثبسٍ ،اثز هٌفی اس کطص ثز قذرت ایي
ػضلِ هطبّذُ ًطذ (ّ .)4وچٌیي هحققبى در هغبلؼبت
دیگزی تغییز هؼٌیداری در قذرت هچ دست ٍ قذرت
ػضالت چْبرسزراًپس اس  40 ٍ 30ثبًیِ کطص ایستب
گشارش ًکزدًذ ( .)5ٍ 6در ثزرسی  90 ٍ 60ثبًیِ کطص
ایستب ٍ پَیب در ػضالت چْبرسزراى ٍ ّوستزیٌگ تغییز
هؼٌی داری در قذرت ٍ تَاى افزاد غیزٍرسضکبر ٍ
ضوطیزثبساى حزفِ ای ًطبى دادُ ًطذ ( .)8 ٍ7
تٌبقض هَجَد در ًتبیج پژٍّصّبی اخیز ٍ یبفتِ
پژٍّصّبیی کِ اثز هٌفی کطص را ثز قذرت ٍ تَاى ػضالًی
گشارش کزدُاًذ ٍ ًیش ثبٍرّبی ضذ ٍ ًقیض در ارتجبط ثب
کطص هیتَاًذ سزدرگوی هزثیبى ٍ ٍرسضکبراى را در
تصوینگیزی ثزای اًجبم توزیٌبت اًؼغبفپذیزی پیص اس
توزیي یب هسبثقِ در پی داضتِ ثبضذ .اهب ًکتِی قبثل تَجِ
ایي است کِ ثیطتز پژٍّصّبیی کِ اثز هٌفی حزکبت
کططی ثز ػولکزد ٍرسضی را ًطبى دادُاًذ ،اس هـــذت

سهبىّبی کططی ثبالتز اس حذ هؼوَلی کِ ٍرسضکبراى اًجبم
هیدٌّذ ،استفبدُ کزدُاًذ (ثیص اس  120ثبًیِ) .سٌگٌَرداى
اس آى دستِ ٍرسضکبراًی ّستٌذ کِ هؼوَالً پیص اس توزیي
یب رقبثت حزکبت کططی ایستب اًجبم هیدٌّذ .اس آًجب کِ ّز
دٍ ػبهل قذرت ٍ اًؼغبفپذیزی در سٌگٌَردی ثسیبر هْن
است ٍ تقَیت ّز دٍ ایي ػَاهل در هچ دست هیتَاًذ در
ثْجَد ػولکزد آًْب تأثیز داضتِ ثبضذ ،ثٌبثزایي ثز آى ضذین تب
در پژٍّص حبضز اثز توزیٌبت کططی ایستب ثب داهٌِّبی
سهبًی هختلف راثز قذرت ٍ داهٌِی حزکتی هفصل هچ دست
در سٌگٌَرداى ثزرسی کٌین.
ريش ضىاسی
آسهَدًیّب  10سى سٌگٌَرد ثب دست کن سِ سبل سبثقِی
سٌگٌَردی ثَدًذ کِ ثِ عَر داٍعلجبًِ در ایي پژٍّص
ضزکت کزدًذ .هیبًگیي ٍ اًحزاف استبًذارد سي ،قذ ،جزم
ثذى ٍ ضبخص تَدُی ثذى آسهَدًیّب ثِ تزتیت
هؼبدل 20/1±5/26سبل 163/9±3/8 ،سبًتیهتز،
 49/54±5/37کیلَگزم ٍ  18/12±1/84کیلَگزم ثز
هتزهزثغ ثَدّ .وـــِی آسهـــَدًیّب دٍ رٍس پیــص اس
اًذاسُگیــزیّبی اصلی در یک جلسِ تَجیْی ثِ هٌظَر
تؼییي گزٍُ ،رٍس ،سبػت اًجبم توزیي ،آضٌبیی ثب آسهَىّب ٍ
ًیش اًذاسُگیزی قذ ٍ جزم ثذى ضزکت کزدًذ .سپس ّوِی
آسهَدًیّب ثِ تزتیت تصبدفی ٍ ثب فَاصل سهبًی دٍ رٍسُ در
ّوِ ضزایظ توزیي کططی ضبهل  3ست  10ثبًیِای4 ،
ست  15ثبًیِای 4 ،ست  30ثبًیِای ٍ  16ست  15ثبًیِای
ٍ ّوچٌیي ضزایظ کٌتزل (سِ دقیقِ استزاحت) قـــزار
هیگزفتٌذّ .وِی آسهَدًیّب در توبهی جلسبت حضَر
داضتٌذ ثِ استثٌبی یک غیجت در گزٍُ  16ست  15ثبًیِای.
در آغبس ّز جلسِ ،گزم کزدى ضبهل یک دقیقِ تبة دادى
راکت تٌیس اس عزیق ثبس ٍ خن کزدى هچ دســـت اًجبم
هیضذ .سپس  4آسهَى قذرت ایشٍهتزیک ػضالت هچ دست
ثب آرًج ثبس ثِ ٍسیلِی دیٌبهَهتز دیجیتبلی ( Medical
 ،Research Ltdسبخت کزُی جٌَثی) اًجبم هیضذ.
آسهَدًیّب آسهَى قذرت هچ دست را در حبلت ایستبدُ ثب
ثبسٍی در ٍضؼیت اکستٌطي ثِ ّویي تزتیت سبػذ ٍ هچ در
حبلت چزخص ثِ داخل ٍ اکستٌطي اًجبم دادًذ .در
پژٍّصّبی پیطیي ًطبى دادُاًذ کِ اس ثیي چْبر آسهَى
قذرت ثیطیٌِ هچ دست سِ آسهَى ثزای اس ثیي ثزدى اثز
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یبدگیزی کبفی است ( .)9ٍ10ثٌبثزایي در پژٍّص حبضزًیش
اس ثیي چْبر آسهَى کِ فَاصل استزاحتی ثیي ّز کذام اس
آًْب یک دقیقِ ثَد ،ثیطتزیي رکَرد ثِ ػٌَاى رکَرد قذرت
هچ دست در پیصآسهَى ثجت هیضذ ( .)9پس اس اًذاسُ-
گیزی قذرت ،داهٌِی حزکتی هفصل هچ دست ثب استفبدُ اس
گًَیبهتز فلشی اًذاسُگیزی هیضذ .اًذاسُگیزی داهٌِ حزکتی
در ٍضؼیت ًطستِ ثز رٍی صٌذلی اًجبم هیضذ .آسهَدًی
آرًج را در حبلی کِ در ٍضؼیت فلکطي ( 90درجِ) ثَد .ثز
رٍی هیش قزار هیداد .ثب قزار دادى دست یک فزد کوکی ثز
رٍی سبػذ آسهَدًی اس ّز گًَِ حزکت اضبفی خَدداری
هیضذ .سپس هزکش گًَیبهتز رٍی هفصل ثیي استخَاى
تزیکتزٍم (ّزهی) ٍ اٍلٌب قزار هیگزفت ،ثِ عَری کِ ثبسٍی
هتحزک گًَیبهتز هَاسی ثب اپیکٌذیل خبرجی ٍ ثبسٍی ثبثت
آى هَاسی ثب هحَر عَلی استخَاى هتبکبرپبل پٌجن ثَد .ثب
خن کزدى هچ داهٌِی حزکتی اًذاسُگیزی هیضذ .ثز اسبس
پژٍّصّبی پیطیي ایي آسهَى ًیش سِ ثبر در فَاصل سهبًی
 30ثبًیِای اجزا ٍ ثیطتزیي رکَرد ثِ ػٌَاى داهٌِی حزکتی
هچ دست در پیصآسهَى ثجت هیضذ ( .)2ٍ3در گزٍُّبی
توزیي کططی ،پس اس گذضت یک دقیقِ ّز یک اس
آسهَدًیّب کطص ایستب را ثز رٍی ػضالت هچ دست ثزتز ثب
اػوبل ًیزٍ تَسظ اًگطتبى دست هخبلف در حبلت ایستبدُ
اًجبم هیدادًذ ( .)11در ّوِی پزٍتکلّبی توزیٌبت
کططی ،فبصلِی استزاحت ثیي کطصّب  20ثبًیِ در ًظز
گزفتِ ضذ ( .)2ٍ3یک دقیقِ پس اس اًجبم پزٍتکلّبی
توزیي کططی ،آسهَى اًذاسُگیزی قذرت ٍ داهٌِی حزکتی
هطبثِ پیص آسهَى تکزار ٍ ثیطتزیي رکَرد ثِ ػٌـــَاى
پسآسهَى ثزای ّز آسهَدًی ثجت هیضذ ( .)9در گزٍُ
کٌتزل آسهَدًیّب ثیي اًذاسُگیـــزیّبی پیصآسهَى ٍ پس
آسهَى ثِ هذت سِ دقیقِ استزاحت هیکزدًذ .ثزای تجشیِ ٍ
تحلیل دادُّب پس اس آسهَى غیزپبراهتزیک کلوَگزٍف-
اسویزًف ٍ اعویٌبى اس عجیؼی ثَدى تَسیغ دادُّب اس آًبلیش
ٍاریبًس ثب اًذاسُّبی تکزاری استفبدُ ضذ .ثزای ثزرسی
تغیــیزات درٍىگزٍّی ٍ ًیش ثزرسی تفبٍت ثیي پزٍتکلّبی
توزیٌی در تغییزات پیص آسهَى ثِ پسآسهَى ثِ تٌبست اس
آسهَىّبی تی ّوجستِ ٍ اس آًبلیش ٍاریبًس یکعزفِ استفبدُ
ضذ ٍ در صَرت لشٍم آسهَى تؼقیجی تَکی ًیش اجزا ضذ.
ثزای تجشیِ ٍ تحلیل آهبری اس ًزمافشار  SPSS 18استفبدُ ٍ
سغح هؼٌیداری کوتز اس  0/05در ًظز گزفتِ ضذ.
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یافتٍَا
ًتبیج ثِ دست آهذُ در پیص آسهَى ٍ پس آسهَى ثزای
ّوِی گزٍُّب در جذٍل  1ارائِ ضذُ استً .تبیج آًبلیش
ٍاریبًس ثزای داهٌِی حزکتی هچ دست ثیبًگز اثز سهبى
هؼٌیدار (p=0/000؛ ٍ )F44ٍ1;102/2اثز هتقبثل هؼٌیدار
(p=0/000؛ )F44ٍ4;13/1ثَد .در ثزرسی تغییزات درٍى
گزٍّی ّوبىگًَِ کِ در جذٍل  1دیذُ هیضَد ،در ّز
چْبر پزٍتکل توزیٌی داهٌِی حزکتی هفصل هچ دست اس
پیصآسهَى ثِ پسآسهَى افشایص هؼٌیدار داضت ،اهب در
ضزایظ استزاحت تغییز هؼٌیداری اس پیص ثِ پسآسهَى
دیذُ ًطذ .افشایص داهٌِی حزکتی هچ دست در پزٍتکل 3
ست  10ثبًیِای  5/2درصذ (p=0/002؛ ،)t9;-4/3در
پزٍتکل  4ست  15ثبًیِای  7/6درصذ (p=0/001؛،)t9;-4/8
در پزٍتکل  4ست  30ثبًیـــِای  8/6درصذ
(p=0/000؛ ٍ )t9;-6/5در پزٍتکل  16ست  15ثبًیِای
 13/1درصذ (p=0/000؛ )t8;-10/5ثَد .آًبلیش ٍاریبًــس
یکعزفِ تفبٍت هؼٌیداری را در تغییزات داهٌِ حزکتی هچ
دست اس پیص آسهَى ثِ پس آسهَى ثیي پزٍتکلّب ًطبى داد
(p=0/000؛ )F48ٍ4;12/1کِ هؼٌیدار ثَدى تفبٍت ثیـي
تکتک پزٍتکلّب در ًوَدار ً 1طبى دادُ ضذُ است.
ًتبیج آًبلیش ٍاریبًس ثزای قذرت هچ دست ثیبًگز اثز
سهبى هؼٌیدار(p=0/000؛ ٍ )F44ٍ1;32/5اثز هتقبثل هؼٌیدار
(p=0/040؛ )F44ٍ4;2/7ثَدّ .وبًگًَِ کِ در جذٍل  1دیذُ
هیضَد ،قذرت هچ دست اس پیصآسهَى ثِ پسآسهَى در
پزٍتکل  3ست  10ثبًیِای 1/8درصذ افشایص غیز هؼٌیدار
(p=0/919؛ ،)t9;-0/1در پزٍتکل  4ست  15ثبًیِای 5/9
درصذ کبّص غیزهؼٌیدار (p=0/156؛ ،)t9;1/5در پزٍتکل 4
ست  30ثبًیِای  14/5درصذ کبّص هؼٌیدار
(p=0/002؛ ،)t9;4/2در پزٍتکل  16ست  15ثبًیِای 14/4
درصذ کبّص هؼٌیدار (p=0/006؛ ٍ )t8;3/7در پزٍتکل
استزاحت  15/7درصذ کبّص هؼٌیدار (p=0/001؛)t9;4/9
داضت .آًبلیش ٍاریبًس یک عزفِ تفبٍت هؼٌیداری را در
تغییزات قذرت هچ دست اس پیص آسهَى ثِ پس آسهَى ثیي
پزٍتکلّب ًطبى داد (p=0/006؛ )F48ٍ4;4/2کِ هؼٌیدار
ثَدى تفبٍت ثیي تکتک پزٍتکلّب در ًوَدار ً 2طبى دادُ
ضذُ است.
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جذيل  : 1میشان قذرت ي دامىٍ حزکتی مچ دست در پیص ي پسآسمًن در َمٍ گزيٌَا

داهٌِ حزکتی هچ دست (درجِ)

قذرت هچ دست (کیلَگزم)

پسآسهَى

پیصآسهَى

پسآسهَى

پیصآسهَى

*84/0±7/3

80±8/1

19/5±3/9

19/4±4/3

گزٍُ  3ست  10ثبًیِای

*83/6±6/7
*83/7±5/9
*88/8±5/8
76/0±7/8

77/8±7/0
77/1±5/2
78/7±7/2
77/1±8/1

21/9±5/8
†17/1±5/2
†18/4±4/5
†16/0±3/4

23/6±6/4
20/0±5/0
21/5±4/3
19/1±4/6

گزٍُ  4ست  15ثبًیِای
گزٍُ  4ست  30ثبًیِای
گزٍُ  16ست  15ثبًیِای
گزٍُ استزاحت

هقبدیز هؼبدل اًحزاف استبًذارد±هیبًگیي؛ * :افشایص هؼٌیدار ًسجت ثِ پیصآسهَى ()p<0/01؛ † :کبّص هؼٌیدار ًسجت ثِ پیصآسهَى ()p<0/01

بحث
هْنتزیي یبفتِی پژٍّص حبضز ػذم تأثــیز هٌفــی
پزٍتکلّبی کَتبُ هذت توزیي کططی ( 3ست  10ثبًیِای
ٍ  4ست  15ثبًیِای) ثز قذرت ػلیرغن اثز هثجت آًْب ثز
داهٌِی حزکتی ثَد ٍ ایٌکِ ثب افشایص هذت سهبى کطص ٍ
تأثیز ثْتز در داهٌِی حزکتی (ًوَدار  )1اثز هٌفی ثز قذرت
هطَْد ضذ (ًوَدار  .)2اجزای پزٍتکلّبی  4ست  30ثبًیِ-
ای ٍ  16ست  15ثبًیِای ٍ ّوچٌیي سِ دقیقِ استزاحت
ثب کبّص هؼٌیدار قذرت ّوزاُ ثَد .ثِ عَر کلی هیتَاى
ایي گًَِ تؼجیز ًوَد کِ ثب کَتبُ ضذى هذت سهبى کطص،
کبّص قذرت کوزًگتز هیضَد.
در ثزرسی اثز کطص ایستب ثز قذرت ػضالًی ( Fowles,
 )Herda, 2009( ٍ )Weir, 2005( ، )2000پس اس اجزای
 30 ٍ 20ٍ10دقیقِ کطص ایستب در ػضالت هچ پب کبّص
هؼٌیداری در قذرت گشارش کزدًذ کِ ایي کبّص یک رًٍذ
ًشٍلی را ًطبى داد ثِ ایي صَرت کِ در پزٍتکلّبی 20 ،30
ٍ  10دقیقِای کبّص در قذرت ثِ تزتیت هؼبدل ٍ 10 ،28
 7درصذ ثَد ( .)13،12ٍ14کِ ایي یبفتِّب ًیش حبکی اس اثز
هٌفی پزٍتکلّبی ثلٌذهذتتز توزیٌبت کططی ثز قذرت
ّستٌذ .اس عزفیّ )Knudson&Noffal, 2004( ،وخَاى ثب
یبفتِی پژٍّص حبضز گشارش کزدُاًذ کِ پس اس اػوبل 4
ست  10ثبًیِای کطص ایستب در ػضالت هچ دست کبّص
هؼٌیداری در قذرت دیذُ ًویضَد ( .)5دٍ فزضیِ اصلی در
هَرد سبسٍکبر کبّص قذرت پس اس کطص پیطٌْبد ضذُ
است :ػَاهل ػصجی هثل کبّص در فؼبلسبسی ػضلِ
( ٍ ،)16ٍ15،12ػَاهل هکبًیکی ّوچَى سفتی تبًذًٍی-
ػضالًی کِ هیتَاًذ ثز ارتجبط عَل ٍ تٌص ػضلِ ٍ یب
سزػت کَتبُ ضذى سبرکَهز تأثیز ثگذارد (Fowles et ( )17
 .)al, 2000گشارش هیکٌٌذ ػبهل اصلی کبّص قذرت در 15

دقیقِی اٍلیِ پس اس دٍرُی کطص ثِ دلیل کبّص در
تَاًبیی فؼبلسبسی ّوِ ٍاحذّبی حزکتی در دستزس است
( .)12پژٍّصّبی دیگزی ًیش قذرت کبّص یبفتِ پس اس
کطص را ثِدلیل ًقصـــبى در فؼبلســـبسی ػضـــلِ در
خنکــٌٌذُّبی هچ پب (ّ ٍ )14وچٌیي ثبسکٌٌذُّبی ساًَ
(ً )16طبى دادُاًذ.
در پژٍّص حبضز ّوِی پزٍتکلّبی توزیٌبت کططی
هَجت افشایص هؼٌیداری در داهٌِی حزکتی هچ دست
ضذًذ اهب در گزٍُ کٌتزل ایي افشایص هطبّذُ ًطذ (جذٍل
 .)1ایي یبفتِّب ّوخَاى ثب یبفتِّبی پژٍّصّبی پیطیي
هیثبضذ( .)18ٍ12،4،3،2ثزرسی چٌذیي پژٍّص در
هغبلؼِی هزٍری (ً )Rubini, 2007طبى هیدّذ کِ ثز اثز
توزیي کططی ٍیژگی ٍیسکَسیتِ ػضلِی کبّص ٍ
االستیسیتِ آى افشایص هییبثذ کِ ایي هیتَاًذ در افشایص
اًؼغبفپذیزی هؤثز ثبضذ (. )DePino et al, 2000( )2
گشارش هیکٌٌذ کِ داهٌِی حزکتی هفصل در حزکت
دٍرسی فلکطي پس اس دٍ ،چْبرّ ٍ ،طت دقیقِ ثِ تزتیت
هؼبدل  13 ٍ 14 ،8درصذ افشایص یبفتِ است (.)18
( )Wiemann, 1997( ٍ )Magnusson, 2002پیطٌـــْبد
هـیکٌٌذ افشایص در داهٌِ حزکتی هفصل ثؼذ اس دٍرُّبی
سهبًی کَتبُتز (حذٍد دٍ دقیقِ) هوکي است ًبضی اس
افشایص در تحول کطص ثبضذ ( .)20،19در هَرد افشایص
داهٌِ حزکتی هفصل ثؼذ اس دٍرُّبی عَالًیتز کطص
(حذٍد  7/5دقیقِ) )Magnusson, 1996( ،دلیل اصلی را
کبّص سفتی تبًذٍى– ػضلِ پیطٌْبد هیکٌذ (.)21

پضيَص در تًاوبخطی يرسضی ،ديرٌ  ،1ضمارٌ  ،2پاییش ي سمستان 1332
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... ٍاثز کطص ایستا با سمانَای متفايت بز قذرت ي دامى

-ِ اًجبم ایي گًَِ حزکبت کططی در هزحل،هذت ثْجَد یبثذ
 در آخز ثبیذ.ی گزم کزدى ثزای سٌگٌَرداى تَصیِ هیضَد
ثِ ایي ًکتِ اضبرُ ًوَد کِ یکی اس هحذٍدیتّبی پژٍّص هب
ِ اس آًجبیی ک.کن ثَدى تؼذاد آسهَدًیّبی در دستزس ثَد
آسهَدًیّب سٌگٌَرداًی ثَدًذ کِ در سغح حزفِای ثِ ایي
 دستزسی ثِ تؼذاد ثیطتز،رضتِی ٍرسضـی هــیپزداختٌذ
.ًفزات اهکبىپذیز ًجَد
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