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تیپثذ٘ی



چکیذُ
سٔیٞ ٚ ٝٙذف :یىی اس فبوتٛرٞبی ثغیبر ٔ ٟٓدر تؼبدَ ،ؽبخصٞبی آ٘تزٚپٔٛتزیه ٘ظیز لذٚ ،سٖ،
ٔحیػ  ٚپٟٙبی ا٘ذاْٞب  ٚچزثیٞبی سیزجّذی ٔیثبؽذٞ .ذف اس پضٞٚؼ حبظز ،ثزرعی ارتجبغ ثیٗ
پبرأتزٞبی آ٘تزٚپٔٛتزیىی ٔٙتخت ثب تؼبدَ ایغتب٘ ،یٕٝپٛیب  ٚپٛیب در عؽٛح دؽٛاری ٔتفبٚت
عٙجؼ آٖ در س٘بٖ غیزٚرسؽىبر آوتٛٔٛرف  ٚآ٘ذٛٔٚرف ثٛد.
رٚػ ثزرعی :ث ٝایٗ ٔٙظٛر  25سٖ آوتٛٔٛرف ثب ٔیبٍ٘یٗ  ٚا٘حزاف اعتب٘ذارد عٙی26/00±1/51 :
عبَ ،لذ 166/9±1/14 :عب٘تیٔتز ٚ ٚسٖ 46/99±3/27 :ویٌّٛزْ  25 ٚسٖ آ٘ذٛٔٚرف ثب ٔیبٍ٘یٗ
 ٚا٘حزاف اعتب٘ذارد عٙی 27/32±2/13 :عبَ ،لذ 161/13±6/37 :عب٘تیٔتز ٚ ٚسٖ:
 58/28±8/46ویٌّٛزْ و ٝاس عالٔت ػٕٔٛی ثزخٛردار ثٛد٘ذ ،ثٝؼٛر داٚؼّجب٘ ٝثٝػٛٙاٖ آسٔٛد٘ی در
ایٗ پضٞٚؼ ٘یٕٝتجزثی ؽزوت وزد٘ذ .ا٘ذاسٞ ٜبی آ٘تزٚپٔٛتزیه ٘ظیز لذ ٚ ٚسٖ  ٚتؼبدَ ثزای ٞز
ٕ٘ ٝ٘ٛجذاٌب٘ٔ ٝحبعج ٝؽذ .اس آٔبر تٛصیفی ثزای ٔحبعجٔ ٝیبٍ٘یٗ  ٚا٘حزاف اعتب٘ذارد دادٜٞب  ٚاس
آٔبر اعتٙجبؼی رٚػ ظزیت ٕٞجغتٍی پیزع ،ٖٛجٟت ثزرعی ارتجبغ ثیٗ پبرأتزٞبی
آ٘تزٚپٔٛتزیه ٔٙتخت  ٚا٘ٛاع تؼبدَ اعتفبد ٜؽذ.
یبفتٞٝب :تیپ ثذ٘ی ثز ٘ٛع ٘ ٚیش ٚجٛد یب ػذْ ٚجٛد ٕٞجغتٍی ثیٗ تؼبدَ افزاد ثب پبرأتزٞبی
آ٘تزٚپٔٛتزیه تبحیز ٌذار اعت.
٘تیجٌٝیزی :ثب تٛج ٝث ٝرٚػٞبیی و ٝدر ایٗ تحمیك ثزای افشایؼ دؽٛاری تىّیف حزوتی ثٝوبر
ٌزفت ٝؽذٔ ،یتٛاٖ ٌفت در ٞز د ٚتیپثذ٘ی آوتٛٔٛرف  ٚآ٘ذٛٔٚرفٍٙٞ ،بٔی و ٝعؽح اتىبی فزد
خیّی ٔحذٚد ؽٛد یؼٙی اس ٔغبحت وف ٞز د ٚپبی فزد ثٔ ٝغبحت پٙج ٝپبی غیزثزتز ثزعذ ،دیٍز
ارتجبؼی ثیٗ تؼبدَ ایغتبی افزاد  ٚپبرأتزٞبی آ٘تزٚپٔٛتزیىی (ٔٛرد اعتفبد ٜدر ایٗ تحمیك) ٚجٛد
٘خٛاٞذ داؽت.

اطالعات ٘ٛیغٙذٔ ٜغئ .َٛتّفٗ09189242480 :

 پغت اِىتز٘ٚیىیnori_sport@yahoo.com :
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ارتباط بیي پاراهتزّای آًتَرٍپَهتزیکی هٌتخب ...

هقذهِ
تؼبدَ ثٝػٛٙاٖ تٛا٘بیی حفؿ یه ٚظؼیت ثزای ا٘جبْ فؼبِیت-
ٞبی ارادی ٔ ٚمبثّ ٝثب اغتؾبػٞبی (در٘ٚی یب ثیز٘ٚی)  ٚاس
ِحبؾ ثیٔٛىب٘یىی ثٝػٛٙاٖ ٍٟ٘ذاری ٔزوش جزْ ثذٖ در
ٔحذٚد ٜعؽح اتىب تؼزیف ٔیؽٛد ( .)1 ،2اس ٘ظز ػّٕیبتی
ٕٞ Olmsteadىبرػ ( )2004تؼبدَ را ث ٝصٛرت ایغتب
(حفؿ یه ٚظؼیت ثب وٓتزیٗ حزوت) ٘یٕٝپٛیب (حفؿ یه
ٚظؼیت در حبِی و ٝعؽح اتىب جبثٝجب ٔیؽٛد)  ٚپٛیب (حفؿ
حجبت عؽح اتىب در حبِی و ٝیه حزوت تٛصیف ؽذ ٜاجزا
ٔی ؽٛد) دعت ٝثٙذی وزدٜا٘ذ (.)3
آ٘تزٚپٔٛتزی 1ث ٝػّٓ ا٘ذاسٌٜیزی ٘غجتٞب  ٚتزویت ثذٖ
ا٘غبٖ ٌفتٔ ٝیؽٛد ( .)4دا٘ؾٕٙذاٖ آ٘تزٚپٔٛتزی را ث ٝػٛٙاٖ
٘خغتیٗ ٔزحّ ٝادران  ٚتجزی ٚ ٝتحّیُ ثیٔٛىب٘یىی حزوبت
فیشیىی ا٘غبٖ ث ٝحغبة ٔیآٚر٘ذ ( .)5اس ا٘ٛاع ؼجمٝثٙذی
آ٘تزٚپٔٛتزی ٘یش ٔیتٛاٖ ث ٝؼجمٝثٙذی ٌزٜٞٚب ثز اعبط
جٙغیت (سٖ یب ٔزد ثٛدٖ) ،عٗ (ٌزٜٞٚبی عٙی)ٛ٘ ،ع تزویت
ثذٖ (آ٘ذٛٔٚرفیٔ ،2شٛٔٚرفی ،3آوتٛٔٛرفیٛ٘ ٚ )4ع یب حٛسٜ
خبصی (ٔخُ ا٘ذاسٌٜیزی آ٘تزٚپٔٛتزیه ثز اعبط حٛسٜ
ٚرسؽی) اؽبر ٜوزد ( .)6إٞیت ؽٙبخت ٚیضٌیٞبی فیشیه
ثذ٘ی ا٘غبٖ  ٚراثؽٝی آٖ ثب ثٟجٛد اجزای ٟٔبرتٞبی حزوتی،
ثغیبری اس ٔحممبٖ را ث ٝتالػ ٚاداؽت ٝتب ارتجبغ ایٗ ٚیضٌی-
ٞبی فیشیه ثذ٘ی ا٘غبٖ ثب ٟٔبرتٞبی حزوتی را ثزرعی
وٙٙذ .ث ٝجش عبس  ٚوبرٞبی فیشیِٛٛصیه حفؿ تؼبدَ (عیغتٓ
ثیٙبیی ،ؽٛٙایی  ٚحغی-پیىزی) ػٛأُ ثیٔٛىب٘یىی ٚ
ٚیضٌیٞبی آ٘تزٚپٔٛتزیىی ٘یش در حفؿ تؼبدَ ٛٔ ٚفمیت
ٚرسؽىبراٖ تأحیزٌذار ٔی ثبؽذ ( .)5ارسیبثی ٚیضٌیٞبی پیىزی
 ٚتزویت ثذ٘ی ،ثخؼ جذایی٘بپذیز اس ثز٘بٔٞٝبی عٙجؼ
ٚرسؽىبراٖ اعتٕٞ .چٙیٗ ؽٙبخت ٚیضٌیٞبی پیىزی ٚ
تزویت ثذ٘ی ٔٛرد ٘یبس ٞز ٚرسػٌ ٚ ،شیٙؼ  ٚاعتؼذادیبثی
ٚرسؽىبراٖ ثزاعبط ایٗ ٚیضٌیٞب ٔیتٛا٘ذ ٘یُ ثٛٔ ٝفمیت در
ٚرسػٞبی ٔختّف را تب حذٚدی تعٕیٗ وٙذ ( .)7در ثغیبری
اس تحمیمبت دیذ ٜؽذ ٜو ٝدر ٞز رؽتۀ ٚرسؽی ٚرسؽىبراٖ

1. Anthropometry
2. Endomorphy
3. Mesomorphy
4. Ectomorphy

٘خج ٝخصٛصیبت فیشیِٛٛصیىی  ٚآ٘تزٚپٔٛتزیىی ٚیض ٜای دار٘ذ.
ٕٞ ٚ Toriolaىبراٖ ( )1987در تحمیك خٛد ٘ؾبٖ داد وٝ
٘ذاؽتٗ فیشیه ٔٙبعت ثز ػّٕىزد ٔٛفمیتآٔیش ٚرسؽىبر
تأحیزٌذار اعت .ث٘ ٝظز ٚی تفبٚت ثیٗ ٚرسؽىبراٖ در ػٛأُ
ٔٛرفِٛٛصیىی ثز ػّٕىزد آٟ٘ب تأحیز ٕٟٔی دارد (٘ .)8تبیج ثزخی
تحمیمبت اس ارتجبغ ٚیضٌیٞبی آ٘تزٚپٔٛتزیىی  ٚتیپثذٖ ثب
ػّٕىزد ٚرسؽی ،تؾبثٛ٘ ٝع پیىزی ثبسیىٙبٖ جٛاٖ  ٚثشرٌغبَ
یه رؽت ٚ ٝحجبت تیپثذ٘ی در ؼ َٛػٕز حىبیت دارد .ثب تٛجٝ
ث ٝایٙى ٝؽبخصٞبی پیىزی تحت تأحیــز ػٛأُ ص٘تیىی ثٛدٜ
 ٚاس تٕزیٗ  ٚتغذی ٝتأحیز ا٘ذوی ٔیپذیز٘ذ ،ایٗ ؽبخـصٞب
ٔیتٛا٘ٙذ در ؽٙبعبیی افزاد ٔغتؼذ عٛدٔٙذ ثبؽٙذ (.)9
ٔؽبِؼبت ا٘جبْ ؽذ ٜدر ٔٛرد ارتجبغ ثیٗ ٚیضٌیٞبی
آ٘تزٚپٔٛتزیه  ٚتؼبدَ ٘تبیج یىغب٘ی ارائ٘ ٝذادٜا٘ذ .ؽبٜ
حیذری ٕٞ ٚىبراٖ ( )1388در ٔؽبِؼٝای و ٝرٚی س٘بٖ
ٚرسؽىبر ا٘جبْ داد٘ذ ،ثیٗ تؼبدَ پٛیب (آسٔ ٖٛعتبر ٚ )ٜؼَٛ
پبٕٞ ،جغتٍی ٔؼىٛط ٔ ٚؼٙیدار ٌشارػ وزد٘ذ ( )10در
حبِیىٕٞ ٚ Gribble ٝىبراٖ (ٕٞ )2003جغتٍی ٔغتمیٓ ٚ
ٔؼٙیدار ثیٗ تؼبدَ پٛیب  ٚؼ َٛپب ٌشارػ وزد٘ذ (.)11
 )2008( Gbiri ٚ Fabunmiارتجبغ ٔغتمیٓ ٔ ٚؼٙیدار ثیٗ
تؼبدَ پٛیب  ٚلذ ایغتبدٚ ٚ ٜسٖ در عبِٕٙذاٖ ٌشارػ وزد٘ذ
(ٓٞ )12چٙیٗ ٘تبیج ٔؽبِؼٕٞ ٚ Duncan ٝىبراٖ ()1990
ارتجبغ ٔغتمیٓ ٔ ٚؼٙیدار ثیٗ تؼبدَ پٛیب  ٚلذ ایغتبد ٜدر
عبِٕٙذاٖ را تبئیذ وزد ( )13أب  )2004( Davlinػٛٙاٖ وزد
و ٝتؼبدَ پٛیب ثب لذ ٚ ٚسٖ ٕٞجغتٍی ٔؼىٛط ٔ ٚؼٙی دار
دارد ( .)14اس ؼزفی ٕٞ ٚ Kejonenىبراٖ ( )2003ادػب
وزد٘ذ وٞ ٝیچٌ ٝ٘ٛارتجبغ ٔؼٙیداری ثیٗ تؼبدَ پٛیب  ٚلذ،
ٚسٖ ،ؼ َٛعبق پب ،ؼ َٛوف پب ،ػزض پٙج ٝپب  ٚػزض وف
پب در افزاد  31-80عبَ ٚجٛد ٘ذارد (ٓٞ .)15چٙیٗ پضٞٚؼ-
ٞبی صٛرت ٌزفت ٝصزفبً ثز رٚی جبٔؼٚ ٝرسؽىبراٖ  ٚافزاد
عبِٕٙذ ا٘جبْ ٌزفت ٝاعت أب ث٘ ٝظز ٔیرعذ ثب تٛج ٝثٝ
تفبٚتٞبی ٔٛجٛد در لبثّیتٞبی فیشیىی  ٚػّٕىزدی در ثیٗ
ٚرسؽىبراٖ  ٚغیز ٚرسؽىبراٖ ٘ ٚیش افزاد پیز  ٚجٛاٖ ،ثزرعی-
ٞبی دلیكتز یؼٙی جبٔؼ ٝغیزٚرسؽىبر  ٚجٛاٖ ٘تبیج دیٍزی را
ارائٔ ٝیدٞذ٘ .ىتٝای و ٝایٗ تحمیك را اس عبیز تحمیمبت
ٔتٕبیش ٔیوٙذ ،تذاخُ تىّیف تؼبدِی در عؽٛح دؽٛاری
ٔتفبٚت عٙجؼ آٖ اعت .ثز اعبط تٛظیحبت فٛق ٘ ٚیش در
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ٟ٘بیت ثب اعتٙبد ث ٝاصُ ٔٙؽمی راثؽ ٝثیٗ ٚیضٌیٞبی
آ٘تزٚپٔٛتزیىی ثب ٟٔبرتٞبی ػّٕىزدی ثٙیبدی چ ٖٛتؼبدَ
( ،)17،16ث٘ ٝظز ٔیرعذ و ٝدر ؽزایػ ٔختّف ارسیبثی تؼبدَ
(ایغتب٘ ،یٕٝپٛیب  ٚپٛیب)  ٚدر عؽٛح دؽٛاری ٔتفبٚت عٙجؼ
آٖ ،ایٗ ارتجبغ تغییز وٙذ .ایٗ تحمیك ثب ٞذف ارتجبغ ثیٗ
پبرأتزٞبی آ٘تزٚپٔٛتزیه ٔٙتخت  ٚتؼبدَ ایغتب٘ ،یٕٝپٛیب ٚ
پٛیب در س٘بٖ غیزٚرسؽىبر آوتٛٔٛرف  ٚآ٘ذٛٔٚرف ٕٞ ٚجغتٍی
ثیٗ پبرأتزٞبی آ٘تزٚپٔٛتزیه ثب تؼبدَ در عؽٛح دؽٛاری
ٔتفبٚت عٙجؼ تؼبدَ اس ؼزیك دعتىبری تىّیف  ٚدؽٛار
وزدٖ آٖ ا٘جبْ ؽذ.
هَاد ٍ رٍشّا
جبٔؼ ٝآٔبری ایٗ تحمیك ٘یٕ ٝتجزثی را دا٘ؾجٛیبٖ سٖ
آوتٛٔٛرف  ٚآ٘ذٛٔٚرف عبِٓ دا٘ؾٍب ٜخٛارسٔی تٟزاٖ تؾىیُ
داد٘ذ .اس در ٖٚجبٔؼٝی آٔبری  25سٖ آوتٛٔٛرف ثب ٔیبٍ٘یٗ ٚ
ا٘حزاف اعتب٘ذارد (عٙی 26/00±1/51 :عبَ ،لذ:
 166/9±1/14عب٘تیٔتز ٚ ٚسٖ 46/99±3/27 :ویٌّٛزْ) ٚ
 25سٖ آ٘ذٛٔٚرف ثب ٔیبٍ٘یٗ  ٚا٘حزاف اعتب٘ذارد (عٙی:
 27/32±2/13عبَ ،لذ 161/13±6/37 :عب٘تیٔتز ٚ ٚسٖ:
 58/28±8/46ویٌّٛزْ) و ٝاس عالٔت ػٕٔٛی ثزخٛردار
ثٛد٘ذ ،ثٝصٛرت در دعتزط  ٚثٝؼٛر ا٘تخبثی ثٝػٛٙاٖ
آسٔٛد٘ی در ایٗ پضٞٚؼ ؽزوت وزد٘ذ .جٟت تؼییٗ تیپ
ثذ٘ی ٕ٘ٞٝ٘ٛب  ٚتفىیه آٟ٘ب ث ٝدٌ ٚز ٜٚآوتٛٔٛرف ٚ
آ٘ذٛٔٚرف اس رٚػ  Heath-Carterاعتفبد ٜؽذ .ایٗ رٚػ در
ثزٌیز٘ذ 10 ٜا٘ذاس ٜآ٘تزٚپٔٛتزیه (اؼالػبت ٔزثٛغ ث ٝلذ،
ٚسٖ ،پٟٙبی آر٘ج-اعتخٛاٖ ثبس ،ٚپٟٙبی سا٘-ٛاعتخٛاٖ راٖ،
ثیؾتزیٗ ٔحیػ ثبس ،ٚثیؾتزیٗ ٔحیػ ػعّ ٝعبقپب ،چزثی
تحت وتفی ،چزثی فٛق خبری ،چزثی ع ٝعز ثبسٚیی  ٚچزثی
داخّی عبق پب ( ))18اعت  ٚثزای ٞز فزدی عٕ٘ ٝزٜ
ٔشٛٔٚرفی ،آوتٛٔٛرفی  ٚآ٘ذٛٔٚرفی ثٝدعت ٔیدٞذ ٞ ٚز
ٕ٘ز ٜای و ٝیه ٘ ٚیٓ ٚاحذ ثیؾتز اس ٕ٘زات دیٍز ثبؽذ،
ثؼٛٙاٖ تیپ ثذ٘ی فزد در ٘ظز ٌزفتٔ ٝیؽٛد ( .)18لجُ اس
اجزای آسٖٔٞٛب ،پزعؼ٘بٔٞٝبی اؼالػبت فزدی ،عالٔت
ػٕٔٛی  ٚفیشیِٛٛصیه  ٚفزْ رظبیت ٘بٔ ٝتٛعػ داٚؼّجبٖ
تىٕیُ ؽذ .ثزای جٕغآٚری ا٘ذاسٜٞبی آ٘تزٚپٔٛتزیه اس لذ
عٙج دیٛاری ،تزاسٚی دیجیتبَٔ ،تز ٘ٛاری ،وِٛیظ  ٚوبِیپز
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(ثب ٔبرن ٔیىٛث عبخت صاپٗ  ٚثب حغبعیت  ٚ )0/05اس رٚػ
ٞیج-وبرتز جٟت تؼییٗ تیپثذ٘ی ٕ٘ٞٝ٘ٛب اعتفبد ٜؽذ.
آسٖٔٞٛبی تؼبدِی در عٛ٘ ٝثت ٕ٘زٜدٞی اجزا ؽذ  ٚاس
ٔیبٍ٘یٗ آٟ٘ب جٟت تجشی ٚ ٝتحّیُ آٔبری اعتفبد ٜؽذ .اس
آ٘جبئی و ٝتؼبدَ  ٚلبٔت ثب عؽٛح دؽٛاری ارتجبغ دارد  ٚاس
ؼزف دیٍز ٘یش ،تؼبدَ ثب عؽح اتىبء پبٞب  ٚاؼالػبت عیغتٓ
ٞبی ثیٙبیی ،ؽٛٙایی  ٚحغی-پیىزی راثؽٝی ٔغتمیٕی دارد،
ِذا در ایٗ تحمیك دؽٛاری تىّیف را ثب ٔحذٚد وزدٖ عؽح
اتىبء (ایغتبدٖ رٚی یه پب  ٚایغتبدٖ رٚی پٙج ٝپب در ٔمبثُ
ایغتبدٖ رٚی د ٚپب) ٘ ٚیش ٔحذٚد وزدٖ اؼالػبت ثیٙبیی
(اجزای چؾٓ ثغت ٝدر ٔمبثُ اجزای چؾٓ ثبس)  ٚاؼالػبت
حغی-پیىزی (ایغتبدٖ رٚی عؽح ٘بپبیذار یب ف ْٛاعفٙجی در
ٔمبثُ ایغتبدٖ رٚی عؽح پبیذار یب عؽح عخت) ایجبد ٕ٘ٛدٜ
 ٚتؼبدَ افزاد ٔٛرد ارسیبثی لزار ٌزفت .اس آٔبر تٛصیفی ثزای
ٔحبعجٔ ٝیبٍ٘یٗ  ٚا٘حزاف اعتب٘ذارد دادٜٞب  ٚاس آٔبر
اعتٙجبؼی رٚػ ظزیت ٕٞجغتٍی پیزع ،ٖٛجٟت ثزرعی
ارتجبغ ثیٗ پبرأتزٞبی آ٘تزٚپٔٛتزیه ٔٙتخت  ٚا٘ٛاع تؼبدَ
اعتفبد ٜؽذ .تؼبدَ در ع ٝثخؼ ایغتب٘ ،یٕٝپٛیب  ٚپٛیب
ارسیبثی ؽذ.
آسهَى بس( 1سیستن اهتیاسدّی خطای تعادل) :فزد
ثذ ٖٚوفؼ  ٚثب چؾٕبٖ ثغت ٝثز رٚی د ٚعؽح پبیذار ٚ
٘بپبیذار در عٚ ٝظؼیت  .1ایغتبد ٜرٚی د ٚپب (پب جفت) .2
ایغتبد ٜرٚی پبی ثزتز  .3ایغتبدٖ رٚی د ٚپب ؼٛری و ٝد ٚپب
رٚی یه خػ  ٚپبی ثزتز جّ ٚ ٛپبی غیزثزتز ػمت
ثبؽذ(تب٘ذْ) ٔیایغتذ .آسٔٛد٘ی ٞز ٚظؼیت را  20حب٘ی ٝحفؿ
ٔیوٙذ  ٚدر صٛرت ٚلٛع ٞز خؽب (ثبس وزدٖ چؾٓٞب ،ثبس
وزدٖ دعتٞب اس رٚی وٕزِٕ ،ظ وزدٖ سٔیٗ ثب پبیی و ٝدر
تٕبط ثب سٔیٗ ٘یغتِ ،ی سدٖ ٌ ٚبْ ثزداؽتٗ ٞ ٚزٌٝ٘ٛ
حزوت پبی ایغتبد )ٜیه حب٘ی ٝاس أتیبسػ وٓ ٔیؽٛد (.)19
آسهَى رٍهبزگ :2ایٗ آسٔ ٖٛؽبُٔ یه ٚظؼیت حبثت اعت
و ٝدر آٖ آسٔٛد٘ی ثذ ٖٚوفؼ رٚی عؽح صبف ٔیایغتذ،
دعتٞب در وٙبر ثذٖ  ٚثٝصٛرت آٚیشاٖ لزار ٔیٌیزد  ٚلٛسن
پبٞب ثٔ ٓٞٝیچغجٙذ .چؾٓٞب ثبیذ ثغت ٝثبؽٙذ  ٚثٟتز اعت اس
چؾٓ ثٙذ اعتفبد ٜؽٛد تب ٞیچٌ ٝ٘ٛدیذی حبصُ ٘ؾٛدٔ .ذت
)1. Balance Error Scoring System Test (BESS
2. Romberg Test
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سٔب٘ی و ٝآسٔٛد٘ی ثتٛا٘ذ ایٗ حبِت را حفؿ وٙذ ثٝػٛٙاٖ
أتیبس أ ٚحغٛة ٔیؽٛد.
آسهَى ضارپٌذ رٍهبزگ :1ایٗ آسٔ ٖٛؽبُٔ یه ٚظؼیت
حبثت اعت و ٝدر آٖ آسٔٛد٘ی ثذ ٖٚوفؼ رٚی عؽح صبف
ٔیایغتذ ،پبی ثزتز را جّٛی پبی غیز ثزتز ٔیٌذارد ،ثٝ
ؼٛریو ٝپبؽٝٙی پبی جّ ٛث ٝپٙج ٝپبی ػمت ثزخٛرد وٙذ.
دعتٞب ث ٝحبِت ظزثذر رٚی عی ٚ ٝٙوف دعت رٚی ؽب٘ٝ
ؼزف ٔخبِف لزار ٔیٌیزد .ایٗ آسٔ ٖٛثب چؾٕبٖ ثغت ٝاجزا
ٔی ؽٛدٔ .ذت سٔب٘ی و ٝآسٔٛد٘ی ثتٛا٘ذ ایٗ حبِت را حفؿ
وٙذ ثٝػٛٙاٖ أتیبس ٚی ٔحغٛة ٔیؽٛد ( .)20در صٛرت
ٚلٛع ٞز یه اس خؽبٞبی سیز ٍٙٞبْ حفؿ تؼبدَ ثزای
آسٔٛد٘ی یه أتیبس ٔٙفی حجت ٔیٌزدد .خؽبٞب ؽبُٔ تبة
خٛدٖ سیبد ،اس دعت دادٖ تؼبدَ ،ثبس وزدٖ چؾٓٞب  ٚتىبٖ
خٛردٖ دعتٞب اعت و ٝثب ٚلٛع ٞز یه اس آٟ٘ب یه أتیبس
ٔٙفی حجت ٔیؽٛد.
آسهَى لک لک :2در ایٗ آسٔ ،ٖٛفزد ثذ ٖٚوفؼ  ٚثب
چٕؾبٖ ثبس رٚی عؽح صبف ث ٝصٛرتی و ٝدعت ٞب را رٚی
ٔفصُ راٖ ٌذاؽت ،ٝپبی غیزتىیٌٝب( ٜپبی ثزتز) را ٔجبٚر
سا٘ٛی پبی تىیٌٝب( ٜپبی غیزثزتز) لزار ٔیذٞذ .پبؽ ٝٙرا
ثّٙذوزد ٜتب تؼبدَ را رٚی اٍ٘ؾتبٖ پب ثزلزار عبسدٔ .ذتی وٝ
فز ثتٛا٘ذ ایٗ حبِت را حفؿ وٙذ ثٝػٛٙاٖ أتیبسػ ٔحغٛة
ٔیؽٛد .ثب ٚلٛع خؽب ( ثزداؽتٗ دعتٞب اس رٚی راٖٛ٘ ،عبٖ
پبی تىیٌ ٝب ٜدر ٞز جٟت ،جذا ؽذٖ پبی غیزتىیٌ ٝب ٜاس سا٘ٛ
ِٕ ٚظ وزدٖ سٔیٗ تٛعػ پبؽٝٙی پبی تىیٌ ٝب)ٜ
وز٘ٔٛتزٔتٛلف ٔیؽٛد (.)21
آسهَى فزضتِ :3ایٗ آسٔ ٖٛؽبُٔ دٚ ٚظؼیت اعت (چؾٓ
ثبس  ٚثغت ،)ٝوٞ ٝز وذاْ رٚی عؽٛح پبیذار ٘ ٚبپبیذار ثزای
پبی ثزتز  ٚغیزثزتز ا٘جبْ ٌزفت .رٚی ٞز عؽح ،چٟبر ٚظؼیت
آسٔٔ ٖٛیؽٛد .در ایٗ آسٔ ،ٖٛت ٝٙث ٝجّ ٛخٓ ٔیؽٛد ،فزد
رٚی یه پب ٔیایغتذ ،پبی دیٍز اس پؾت خٓ ٔیؽٛد  ٚسا٘ٛ
وبٔالً صبف اعت ،ت ٚ ٝٙپب در أتذاد  ٓٞلزار ٔیٌیز٘ذ .دعت-
ٞب ثب آثذاوؾٗ  90درج ٝدر د ٚؼزف ثذٖ لزار ٔیٌیز٘ذ
(تصٛیز ٔ .)5ذت سٔب٘ی و ٝآسٔٛد٘ی ثتٛا٘ذ ایٗ آسٔ ٖٛرا اجزا
1. Sharpened Romberg Test
2. Stork Test
3. Angel Test

وٙذ ثٝػٛٙاٖ أتیبس أ ٚحغٛة ٔیؽٛد .خؽب ٞب در ایٗ آسٖٔٛ
ؽبُٔ :تبة خٛدٖ سیبد ،اس دعت دادٖ تؼبدَ ،ثبس وزدٖ
چؾٓٞب سٔب٘ی و ٝثبیذ ثغت ٝثبؽذ ،تىبٖ خٛردٖ سیبد دعتٞب،
ٌبْ ثزداؽتِٗ ،یوزدٖ یب ٞز ٌ ٝ٘ٛحزوت پب  ٚثّٙذ وزدٖ
پٙج ٝیب پبؽ ٝٙپب اعت و ٝثب ٚلٛع ٞز وذاْ اس ایٗ خؽب ٞب یه
أتیبس ٔٙفی ثزای آسٔٛد٘ی حجت ٔیؽٛد (.)22
آسهَى ستارُ :4ثزای ارسیبثی تؼبدَ ٘یٕٝپٛیب اعتفبد ٜؽذ .در
آسٔ ٖٛعتبر ٜپبی ثزتز فزد تؼییٗ ٌزدیذ تب اٌز پبی راعت ثزتز
ثٛد آسٔ ٖٛدر خالف جٟت ػمزثٞ ٝبی عبػت  ٚاٌز پبی چپ
ثزتز ثٛد آسٔ ٖٛدرجٟت ػمزث ٝعبػت ا٘جبْ ؽٛد .ثزای تؼییٗ
پبی ثزتز اس آسٔٛد٘ی خٛاعت ٝؽذ تٛپی را و ٝجّٛی ا ٚرٚی
سٔیٗ لزار داؽت ؽٛت وٙذ ( .)19آسٔٛد٘ی در ٔزوش عتبرٜ
ٔیایغتذ عپظ رٚی پبی ثزتز ثٝصٛرت ته پب لزار ٔیٌیزد ٚ
ثب پبی دیٍز ثٝصٛرت تصبدفی و ٝآسٌٖٔٛز جٟت را تؼییٗ
ٔیوٙذ تب آ٘جب و ٝخؽب ٘ىٙذ (یب اس ٔزوش عتبر ٜحزوت ٘ىٙذ،
رٚی پبیی و ٝػُٕ دعتیبثی ا٘جبْ ٔیدٞذ تىی٘ ٝىٙذ یب
ؽخص ٘یفٙذ) ػُٕ دعتیبثی را ا٘جبْ ٔیدٞذ  ٚث ٝحبِت
ؼجیؼی رٚی د ٚپب ثز ٔیٌزدد ( .)19اس آ٘جبیی و ٝؼ َٛپبی
افزاد ثز فبصّ ٝدعتیبثی آ٘بٖ احزٌذار اعت ،ثزای ٘زٔبَعبسی،
ٔیبٍ٘یٗ فبصّ ٝدعتیبثی ،ث ٝؼ َٛپبی ٞز آسٔٛد٘ی تمغیٓ ٚ
در ػذد  100ظزة ؽذٔ .تغیز ٚاثغتٔ ٝحبعج ٚ ٝفبصّٝ
دعتیبثی ثٝػٛٙاٖ درصذی اس ا٘ذاس ٜؼ َٛپب ثٝدعت آٔذ (.)19
ؼ َٛپب اس خبر خبصزٜای لذأی فٛلب٘ی تب لٛسن داخـّی
ا٘ذاسٌٜیزی ؽذ .ث ٝایٗ ٔٙظٛر آسٔٛد٘ی در ٚظؼیت خٛاثیذ ٜثٝ
پؾت لزار ٔیٌزفت ،در حبِیو ٝسا٘ٞٛب در ٚظؼیت اوغتٙؾٗ
ٔ ٚچ پبٞب  15عب٘تیٕتز اس ٓٞفبصّ ٝداؽتٙذ (.)23
آسهَى سهاى بزخاستي ٍ رفتي :5ثزای ارسیبثی تؼبدَ پٛیب اس
آسٔ ٖٛسٔبٖ ثزخبعتٗ  ٚرفتٗ اعتفبد ٜؽذ .ایٗ آسٔ ٖٛؽبُٔ
ٔ 6زحّ ٝثٛد -1 .ثّٙذ ؽذٖ اس رٚی صٙذِی  -2ؼی وزدٖ
ٔغیز ٔ 3تزی ٔؾخص ؽذ -3 ٜچزخیذٖ دٚر ٔب٘غ -4
ثزٌؾت ٔغیز ٔ 3تزی در ٔزحّٝی د -5 ْٚچزخیذٖ دٚر
صٙذِی ٘ -6ؾغتٗ رٚی صٙذِیٔ .ذت سٔب٘ی و ٝاجزای
ٔزاحُ ؼ َٛوؾیذ ثٝػٛٙاٖ أتیبس أ ٚحغٛة ٔیؽٛد (،24
.)20
4. Star Excursion Balance Test
5. Timed to Get Up and Go Test

پضٍّص در تَاًبخطی ٍرسضی ،دٍرُ  ،1ضوارُ  ،2پاییش ٍ سهستاى 1332

آسهَى راُ رفتي تاًذم :1آسٔٛد٘ی ثذ ٖٚوفؼ ثٝصٛرت
پبؽ ٝٙث ٝپٙج ٝرأ ٜیرٚد٘ ،یش دعتٞب وٙبر ثذٖ  ٚث ٝحبِت
آٚیشاٖ  ٚیه پب جّٛی پبی دیٍز لزار ٔیٌیزد ،ثٝؼٛری و ٝدر
حیٗ را ٜرفتٗ پبؽ ٝٙپبی جّ ٛث ٝپٙج ٝپبی ػمت ثزخٛرد
وٙذ .آسٔٛد٘ی ثٔٝذت  60حب٘ی ٝایٗ آسٔ ٖٛرا اجزا ٔیوٙذ .در
صٛرت ٚلٛع ٞز خؽب (تبة خٛردٖ سیبد ،اس دعت دادٖ تؼبدَ)
یه حب٘ی ٝاس أتیبسػ وٓ ٔیؽٛد.
یافتِّا
ثز اعبط اؼالػبت جذ ،1 َٚدر س٘بٖ آوتٛٔٛرف تؼبدَ ایغتب
٘غجت ث ٝتؼبدَ پٛیب ثب تؼذاد ثیؾتزی اس چزثیٞبی سیزجّذی
ٕٞجغتٍی ٔؼٙیدار ٘ؾبٖ داد .در ثیٗ چزثیٞب فمػ
ٕٞجغتٍی ثیٗ چزثی فٛق خبری  ٚسیز ثغّی ثب تؼبدَ ایغتب
ٔؼىٛط ٔ ٚؼٙیدار ٌؾت  ٚدر ثمیٛٔ ٝارد ٕٞجغتٍی ثیٗ
تؼبدَ ایغتب  ٚپٛیب ثب چزثیٞبی سیزجّذی ٔخجت ٔ ٚؼٙیدار
ؽذ ٕٞ ٚچٙیٗ تؼبدَ ٘یٕٝپٛیب ثب ٞیچوذاْ اس پبرأتزٞب
ٕٞجغتٍی ٔؼٙیدار ٘ذاؽت.

1.Tandem Walking
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ٕٞچٙیٗ ثب ثزرعی یبفتٞٝبی جذٔ 2 َٚالحظٔ ٝیؽٛد و ٝدر
ٌز ٜٚس٘بٖ آ٘ذٛٔٚرف ،تؼبدَ ایغتب ٘غجت ث ٝتؼبدَ ٘یٕٝپٛیب ٚ
پٛیب ثب تؼذاد ثیؾتزی اس چزثیٞبی سیزجّذی ٕٞجغتٍی
ٔؼٙیدار ٘ؾبٖ داد (ایٗ یبفت ٝدر ٔٛرد س٘بٖ آوتٛٔٛرف ٘یش
صبدق ثٛد ،جذ .)1 َٚاس ثیٗ چزثیٞبی سیزجّذی تٟٙب
ٕٞجغتٍی چزثی فٛق خبری ثب تؼبدَ ایغتب (آسٔ ٖٛثظ،
عؽح پبیذارٚ ،ظؼیت پب جفت)  ٚچزثی سیزثغّی ثب تؼبدَ
٘یٕٝپٛیب (جٟت خّفی آسٔ ٖٛعتبرٔ )ٜغتمیٓ ٔ ٚؼٙیدار ؽذ
(ػىظ ایٗ یبفت ٝدر ٔٛرد س٘بٖ آوتٛٔٛرف صبدق ثٛد ،جذَٚ
 ٚ )1در ثمیٛٔ ٝارد ٕٞجغتٍی ثیٗ چزثیٞبی سیزجّذی ٚ
ا٘ٛاع تؼبدَ ٔؼىٛط ٔ ٚؼٙیدار ؽذ.
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جذٍل  :1ارتباط بیي پاراهتزّای آًتزٍپَهتزیکی هٌتخب با آسهَىّای تعادل ایستاً ،یوِپَیا ٍ پَیا در سًاى آکتَهَرف
تؼبدَ ایغتب
ثظ-عؽح پبیذار

پب جفت

یه پب ثبال

تب٘ذْ

پبجفت

یه پب ثبال

تب٘ذْ

ثزتز چؾٓ ثغتٝ

غیزثزتز جؾٓ ثبس

غیزثزتز چؾٓ ثغتٝ

ثزتز جؾٓ ثبس

0/010
*-0/47

0/015
*-0/44

سٔبٖ
ثزخبعتٗ ٚ
رفتٗ

پٟٙب

0/041
*-0/38

0/043
*-0/36

0/040
*-0/37

0/014
*+0/45

0/024
*-0/41

0/002
**-0/59
0/019
*+0/40

دٚعز ثبسٚیی

چزثی ٞبی
سیزجّذی

را ٜرفتٗ
تب٘ذْ

0/010
*+0/46

سا٘ -ٛراٖ
ثیؾتزیٗ ٔحیػ
عبق پب

ؽبرپٙذ
رٔٚجزي

ثزثز چؾٓ ثغتٝ

لذ
آر٘ج-ثبسٚ

ٔحیػ

فزؽت-ٝعؽح پبیذار ثب پبی

غیزثزتز-چؾٓ ثبس

ؼَٛ

ثظ-عؽح ٘بپبیذار

فزؽت-ٝعؽح ٘بپبیذار ثب پبی
غیزثزتز-چؾٓ ثغتٝ

پبرأتزٞبی
آ٘تزٚپٔٛتزیىی

تؼبدَ پٛیب

ع ٝعز ثبسٚیی

0/011
*+0/47

0/044
*+0/36

عی ٝٙای

0/036
*+0/38

0/014
*+0/44
0/019
*-0/41

سیزثغّی
0/046
*+0/34

ؽىٕی

0/033
*+0/38

0/035
*+0/39
0/018
*-0/44

فٛق خبری
عبق پب

0/016
*+0/45

0/018
*+0/43

راٖ

 در ٞز ردیف اػذاد ثبالیی ٔزثٛغ ث ٝارسػ  ٚ pاػذاد پبییٙی ٔزثٛغ ث ٝارسػ ٕٞجغتٍی ) (rاعت.
.)p≥0/05:* ، p ≥0/01:**( 

0/042
*-0/32

0/020
*-0/41

0/028
*+0/39

0/018
*+0/45

0/046
*+0/36

0/015
*+0/45
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جذٍل  :2ارتباط بیي پاراهتزّای آًتزٍپَهتزیکی هٌتخب با آسهَىّای تعادل ایستاً ،یوِپَیا ٍ پَیا در سًاى آًذٍهَرف
تعادل ایستا
پاراهتزّای
آًتزٍهتزیک

ثظ ،عؽح پبیذار،

ثظ ،عؽح پبیذار،

ثظ ،عؽح ٘بپبیذار،

پبجفت

یه پبثبال

تب٘ذْ

تعادل ًیوِ پَیا
فزؽت ،ٝعؽح ٘بپبیذار ،پبی غیزثزتز

رٔٚجزي

ؽبرپٙذ رٔٚجزي
چؾٓ ثبس

چؾٓ ثغتٝ

تعادل پَیا

عتبرٜ
جٟت

جٟت

جٟت

خّفی

خبرجی

لذأی-خبرجی
*-0/38

طَل
پب
پٌْا
هحیط

ثیؾتزیٗ ٔحیػ ثبسٚ

0/04

0/02

*-0/36

*-0/42

ّای
ی

0/01
*-0/45
0/02
*-0/42
0/009

تحت وتفی

**

سیزثغّی
فٛق خبری
عبق پب

*-0/45

**-0/48

*-0/43

*-0/42

0/01

ع ٝعز ثبسٚیی

سیزجلذ

0/011

0/007

0/017

0/021

*-0/44

دٚعز ثبسٚیی

چزبی

رفتٗ

تب٘ذْ

0/034

لذ

سا٘ -ٛراٖ

سٔبٖ ثزخبعتٗ ٚ

را ٜرفتٗ

-0/47

0/009
**

-0/46

0/006
**

0/004
**

-0/49

-0/50

0/006

0/02

0/047

0/024

**-0/49

*-0/40

*+0/36

*-0/41

0/03
*+0/38
0/04

0/001

*-0/36

**-0/59
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ارتباط بیي پاراهتزّای آًتَرٍپَهتزیکی هٌتخب ...

بحث
ٞذف ا َٚایٗ تحمیك ،ثزرعی ارتجبغ ثیٗ پبرأتزٞبی
آ٘تزٚپٔٛتزیىی ٔٙتخت ثب تؼبدَ ایغتب٘ ،یٕٝپٛیب  ٚپٛیب در س٘بٖ
غیزٚرسؽىبر آوتٛٔٛرف  ٚآ٘ذٛٔٚرف ثٛد .یبفتٞٝبی ایٗ تحمیك
٘تبیج تحمیمبت ٌذؽت ٝو ٝاس ارتجبغ ثیٗ پبرأتزٞبی
آ٘تزٚپٔٛتزیه ثب تؼبدَ خجز داد٘ذ ( )10-17را تأییذ وزد.
ثٙبثز یبفتٞٝبی ایٗ تحمیك ،آسٔ ٖٛایغتبی رٔٚجزي در
آ٘ذٛٔٚرفٞب ثب پٟٙبی سا٘ -ٛاعتخٛاٖ راٖ ،ثیؾتزیٗ ٔحیػ ثبسٚ
 ٚچزثی دٚعز ثبسٚییٕٞ ،جغتٍی ٔؼٙی دار ٘ؾبٖ داد أب در
آوتٛٔٛرفٞب ثب ٞیچ پبرأتزی ٕٞجغتٍی ٘ذاؽت .آسٔ٘ ٖٛیٕ-ٝ
پٛیبی عتبر ٜدر آ٘ذٛٔٚرفٞب در جٟت خّفی ثب چزثی سیزثغّی
ٕٞجغتٍی ٔغتمیٓ ٔ ٚؼٙیدار  ٚدر جٟبت خّفی ،خبرجی ٚ
لذأی-خبرجی ثب ؼ َٛپب ٕٞجغتٍی ٔؼىٛط ٔ ٚؼٙیدار
داؽت و ٝایٗ یبفتٞٝب ثب ٘تبیج تحمیك ؽبٜحیذری ٕٞ ٚىبراٖ
( )1388و ٝارتجبغ ٔؼٙیدار ٙٔ ٚفی ثیٗ تؼبدَ پٛیب (آسٖٔٛ
عتبر ٚ )ٜؼ َٛپب ٌشارػ وزد٘ذٓٞ ،خٛا٘ی دارد ( ،)10أب ثب
یبفتٞٝبی ٕٞ ٚ Gribbleىبراٖ ( ،)2003و ٝاس ارتجبغ ٔخجت ٚ
ٔؼٙیدار ثیٗ ٘تبیج آسٔ ٖٛعتبر( ٜعٙجؼ تؼبدَ پٛیب)  ٚؼَٛ
پب خجز داد٘ذ (ٔ ،)11تٙبلط اعت ؽبیذ ثتٛاٖ ٌفت و ٝثٝ
ِحبؾ تئٛری ثب افشایؼ ؼ َٛپب ،ؼ َٛرعؼ در آسٔ ٖٛعتبرٜ
افشایؼ خٛاٞذ یبفت ِ ٚذا حصٕٞ َٛجغتٍی ٔغتمیٓ ثیٗ
ؼ َٛپب ٘ ٚتبیج آسٔ ٖٛعتبرٙٔ ٜؽمی ثبؽذ ،أب اس آ٘جبیی وٝ
٘تبیج آسٔ ٖٛعتبر ٜجٟت اس ثیٗ ثزدٖ تفبٚتٞبی فزدی ٔؤحز
ثز ایٗ ٘تبیج ثز ؼ َٛپبی افزاد تمغیٓ ؽذ٘ ٚ ٜزٔبالیش ٔیؽٛد،
ِذا ٘تبیج ایٗ تحمیك دٚر اس ا٘تظبر ٘یغت  ٚػٛأُ دیٍزی ث-ٝ
جش ؼ َٛپبی افزاد ٔب٘ٙذ دأ ٝٙحزوتی ٔفصُ راٖ  ٚا٘ؼؽبف-
پذیزی ػعالت ٕٞغتزی ٚ ًٙػعالت پؾتی عت ٖٛفمزات ٘یش
ٔیتٛا٘ذ ثز ٔیشاٖ فبصّ ٝدعتیبثی در ایٗ آسٔٔ ٖٛؤحز ثبؽٙذ.
در آوتٛٔٛرفٞب ٞیچ یه اس ٞؾت جٟت ایٗ آسٔ ٖٛثب
پبرأتزٞبی ٔٛرد٘ظز دارای ٕٞجغتٍی ٔؼٙیدار ٘ؾذ .در
آوتٛٔٛرفٞب ،تؼبدَ پٛیب اس ٕٞجغتٍی ٔغتمیٓ ٔ ٚؼٙیدار ثب
چزثیٞبی سیزجّذی ثزخٛردار ؽذ أب در آ٘ذٛٔٚرفٞب ایٗ
ٕٞجغتٍی ٔؼىٛط ٔ ٚؼٙیدار ٌؾتِ .ذا ٔیتٛاٖ ٌفت وٝ
تیپثذ٘ی افزاد ثز ٘ٛع ٕٞجغتٍی ثیٗ تؼبدَ پٛیب  ٚچزثیٞبی
سیزجّذی تأحیزٌذار اعتٕٞ .جغتٍی ٔؼىٛط ٔ ٚؼٙیدار ثیٗ
لذ ایغتبد ٚ ٜتؼبدَ ایغتبی آوتٛٔٛرفٞب (آسٖٔٛ

ؽبرپٙذرٔٚجزي ،فزؽت ٝعؽح پبیذار رٚی پبی ثزتز در حبِت
چؾٓ ثغت ،ٝفزؽت ٝعؽح ٘بپبیذار رٚی پبی ثزتز حبِت چؾٓ
ثبس)  ٚتؼبدَ پٛیبی آ٘ذٛٔٚرفٞب (آسٔ ٖٛسٔبٖ ثزخبعتٗ ٚ
رفتٗ) ٔؾبٞذٌ ٜزدیذ ،ایٗ یبفت ٝثب ٘تبیج پضٞٚؼ Davlin
( )2004وٕٞ ٝجغتٍی ٔؼىٛط ٔ ٚؼٙیدار ثیٗ لذ ایغتبدٚ ٜ
ٚسٖ ثب تؼبدَ پٛیب ٌشارػ وزدٓٞ ،خٛا٘ی دارد ( .)14ث٘ ٝظز
ٔیرعذ ثب افشایؼ لذ ،فبصّٔ ٝزوش حمُ اس عؽح اتىب افشایؼ
ٔییبثذ  ٚوٙتزَ آٖ ٔؾىُتز ٔیؽٛد .ایٗ ٘تبیج ثب یبفتٞٝبی
ٕٞ ٚ Duncan ٚ )2008( Gbiri ٚ Fabunmiىبراٖ ()1990
و ٝارتجبغ ٔؼٙیدار ٔ ٚخجتی ثیٗ تؼبدَ پٛیب  ٚلذ ایغتبد ٜدر
عبِٕٙذاٖ ٌشارػ وزد٘ذ (ٔ )12 ،13تٙبلط اعت ،ؽبیذ ثتٛاٖ
ػّت ایٗ تٙبلط را ث ٝتفبٚت در عٗ  ٚجٙظ آسٔٛد٘یٞب ٘ ٚیش
تفبٚت در رٚػٞبی ا٘ذاسٌٜیزی تؼبدَ ٘غجت داد.
ٞذف د ْٚایٗ تحمیك ،ثزرعی ٕٞجغتٍی ثیٗ پبرأتزٞبی
آ٘تزٚپٔٛتزیه ثب تؼبدَ در عؽٛح دؽٛاری ٔتفبٚت عٙجؼ
آٖ اس ؼزیك دعتىبری تىّیف  ٚدؽٛار وزدٖ آٖ ثٛدٔ .ؽبِؼ-ٝ
ای و ٝثتٛاٖ ٘تبیج ایٗ ثخؼ تحمیك را ثب آٖ ٔمبیغ ٝوزد
تٛعػ ٔحمك یبفت ٘ؾذ .ثز اعبط یبفتٞٝبی ایٗ تحمیك ،ثب
افشایؼ دؽٛاری تىّیف حزوتی اس ٘ظز اؼالػبت عیغتٓ
حغی-ػٕمی (اجزای آسٖٔٞٛب رٚی عؽح ف ْٛاعفٙجی در
ٔمبثُ اجزا رٚی عؽح عخت) ،در آوتٛٔٛرفٞب آسٖٔٞٛبی
تؼبدَ ایغتبی ثظ  ٚفزؽت ٝثب تؼذاد وٕتزی اس پبرأتزٞبی
آ٘تزٚپٔٛتزیىی ٕٞجغتٍی ٘ؾبٖ داد٘ذ  ٚایٗ ٕٞجغتٍی در
آسٔ ٖٛثظ ٚظؼیت ایغتبدٖ رٚی یه پب ،در ٔٛرد چزثی عبق
پب  %3/37وبٞؼ یبفت.
در آ٘ذٛٔٚرفٞب آسٔ ٖٛایغتبی ثظ ثب تؼذاد وٕتز  ٚآسٖٔٛ
ایغتبی فزؽت ٝثب تؼذاد ثیؾتزی اس پبرأتزٞب ٕٞجغتٍی ٘ؾبٖ
داد .ثب افشایؼ دؽٛاری تىّیف حزوتی اس ٘ظز ٔمذار عؽح
اتىبٕٞ ،جغتٍی تؼبدَ ایغتبی افزاد در ٞز د ٚتیپثذ٘ی
آوتٛٔٛرف  ٚآ٘ذٛٔٚرف وبٞؼ یبفتٔ .خالً در اجزای آسٖٔٛ
ثظ در ٚظؼیت یه پب ثبال رٚی عؽح پبیذار ،تؼبدَ آسٔٛد٘ی-
ٞبی آوتٛٔٛرف ثب چزثی عبق پب  ٚپٟٙبی سا٘-ٛاعتخٛاٖ راٖ ٚ
در آ٘ذٛٔٚرفٞب ثب چزثی تحت وتفی  ٚچزثی سیزثغّی
ٕٞجغتٍی ٘ؾبٖ داد ،أب در آسِٔ ٖٛهِه و ٝعؽح اتىبی
فزد ٔحذٚد ث ٝپٙج ٝپبی غیزثزتز ٔیثبؽذٞ ،یچٌٝ٘ٛ
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یبٛپٕٝ ٘ی،ت ارسیبثی تؼبدَ (ایغتبٚر وّی در ؽزایػ ٔتفبٛؼٝث
ب درٞرفٛٔٛ تؼبدَ آوت،تٚاری ٔتفبٛح دؽٛ در عؽٚ )یبٛ پٚ
ارد ثبٛٔ %40/74  درٚ ٕجغتٍی ٔخجتٞ اردٛٔ %59/25
ٖفی ٘ؾبٙٔ ٕجغتٍیٞ تختٙٔ ٔتزیهٛپٚبی آ٘تزٞپبرأتز
-ریٛؼٝد ثٛت ثٚب وبٔالً ٔتفبٞرفٛٔٚب در آ٘ذٞٝ ایٗ یبفت.داد٘ذ
اردٛٔ %85/71  درٚ ٕجغتٍی ٔخجتٞ اردٛٔ %14/29  درٝو
 تیپ ثذ٘یٝاٖ ٌفت وٛ ؽبیذ ثت.فی ٘ؾبٖ داد٘ذٙٔ ٕجغتٍیٞ
َ تؼبدٚ ٔتزیهٛپٚبی آ٘تزٕٞجغتٍی ثیٗ پبرأتزٞ عٛ٘ افزاد ثز
.ت ٔؤحز اعتٚاری ٔتفبٛح دؽٛدر عؽ
سپاسگشاری
 ٔب را درٝذیّی وٙ ؽٕیٗ لٜدر ایٗ ٔجبَ اس عزوبر خب٘ٓ عیذ
.ٓیٙ تؾىز ٔیو،د٘ذٛٔؼ یبری فزٞٚاجزای ایٗ پض

ٔتزیه یبفتٛپٚبی آ٘تزٕٞجغتٍی ثیٗ تؼبدَ افزاد ثب پبرأتزٞ
اری تىّیف حزوتی اس ٘ظز اؼالػبتٛ ثب افشایؼ دؽ.٘ؾذ
رتٛصٝ ثٖٝ فزؽتٛٔب در اجزای آسٞرفٛٔٛ در آوت،بییٙثی
ی پبی ثزتز در عؽح پبیذارٚظؼیت ایغتبدٖ رٚ  درٝچؾٓ ثغت
 در عؽحٝریوٛؼٝ ث. ؽذٝتی ٔالحظٚ ٘بپبیذار ٘تبیج ٔتفبٚ
َ تؼبد، اجزای چؾٓ ثبسٝ ٘غجت ثٝپبیذار در اجزای چؾٓ ثغت
 أب در،ٕجغتٍی ٘ؾبٖ دادٞ بٞفزد ثب تؼذاد ثیؾتزی اس پبرأتز
 ٘غجتٝ در اجزای چؾٓ ثغت،ٖ در عؽح ٘بپبیذارٛٔاجزای آس
بٞ تؼبدَ فزد ثب تؼذاد وٕتزی اس پبرأتز، اجزای چؾٓ ثبسٝث
ٖٝ فزؽتٛٔ در اجزای آس،بٞرفٛٔٚ در آ٘ذ.ٕجغتٍی ٘ؾبٖ دادٞ
 در اجزای،ی پبی غیزثزتزٚ ایغتبدٖ رٚ ی عؽح ٘بپبیذارٚر
 تؼبدَ افزاد ثب، اجزای چؾٓ ثبسٖٝ ٘غجت ثٛٔی آسٝچؾٓ ثغت
.ٕجغتٍی ٘ؾبٖ دادٞ بٞتؼذاد ثیؾتزی اس پبرأتز
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