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ویٕٙبتیه
ثیٔٛىب٘یه
سزٚیس پزضی

چکیذٌ
سٔیٞ ٚ ٝٙذف :تىٙیهٞبی ٚاِیجبَ ٍٙٞبْ پزشٞب  ٚفزٚدٞب در ٔیشاٖ ٘یزٚی ا٘تمبِی ث ٝا٘ذاْ
تحتب٘ی تأثیزٌذار است  ٚث ٝتجغ آٖ آسیتپذیزی سا٘ ٛثیطتز ٔیضٛدٞ .ذف اس ا٘دبْ ایٗ تحمیك
ارتجبط دأٝٙی حزوتی ،سزػت ساٚیٝای٘ ،یزٚی ثزضی لذأی ٘ ٚیزٚی ػىساِؼُٕ ا٘ذاْ تحتب٘ی
در ضزث ٝسزٚیس پزضی در ٚاِیجبِیستٞبی ٔزد ٔیثبضذ.
رٚش ثزرسیٕٝ٘ٛ٘ :ی آٔبری ایٗ تحمیك ٚ 15اِیجبِیست ٔزد سبِٓ ،ثٛد٘ذ .وّیٝی دادٜٞبی
ویٙتیىی  ٚویٕٙبتیىی ثٝدست آٔذ ٜاس غفح٘ ٝیز ٚ ٚدٚرثیٗٞب تٛسظ ٘زْافشار ٔتّت ٔحبسجٝ
ضذ .ثزای ارتجبط دأ ٝٙحزوتی ،سزػت ساٚیٝای٘ ،یزٚی ثزضی لذأی ٘ ٚیزٚی ػىساِؼُٕ ا٘ذاْ
تحتب٘ی اس ضبخعٞبی آٔبری تٛغیفی  ٚاس ضزیت ٕٞجستٍی پیزس ٖٛثزای ثزرسی ارتجبط ثیٗ
دادٜٞب استفبدٌ ٜزدیذ.
یبفتٞٝب :حذاوثز ٘یزٚی ثزضی لذأی ٚارد ثز سا٘ ٛثب ساٚی ٝفّىطٗ سا٘ ٛثٔ ٝمذار  ،r = 0/111ثب
ساٚی ٝفّىطٗ راٖ ثٔ ٝمذار  ٚ ،r = 0/109ثب سزػت ساٚیٝای فّىطٗ سا٘ ٛثٔ ٝمذار ٚ ، r = 0/118
حذاوثز ٘یزٚی ػىساِؼُٕ ػٕٛدی سٔیٗ ثب ساٚی ٝفّىطٗ سا٘ ٛثٔ ٝمذار  ،r = 0/570ثب ساٚیٝ
فّىطٗ راٖ ثٔ ٝمذار  ٚ ،r = 0/592ثب سزػت ساٚی ٝای فّىطٗ سا٘ ٛثٔ ٝمذار r = 0/414؛
ٕٞجستٍی ٔٙفی دار٘ذ.
٘تیدٌٝیزی :ارتجبط دأٝٙی حزوتی ،سزػت ساٚیٝای٘ ،یزٚی ثزضی لذأی ٘ ٚیزٚی ػىساِؼُٕ
ا٘ذاْ تحتب٘ی در ضٙبسبیی ػٛأُ خغزسای ٚارد ثز سا٘ ٛثسیبر ٔ ٟٓاست .تٛغیٔ ٝیضٛد و ٝثب
آٔٛسش  ٚاستفبد ٜاس ٚیژٌیٞبی ویٙتیىی  ٚویٕٙبتیىی ،ضیٛع آسیتٞب را در ایٗ ٚرسش وبٞص
داد.

 اطالعات ٘ٛیسٙذٔ ٜسئ .َٛتّفٗ09353861420 :
 پست اِىتز٘ٚیىیparastooshams@yahoo.com :
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ارتباط دامىٍ حزکتی ،سزعت سايیٍای ویزيی بزضی ي ویزيی ...

مقذمٍ
ٚاِیجبَ یىی اس رضتٞ ٝبی ٚرسضی در خٟبٖ است و ٝثٝدِیُ
ا٘دبْ حزوت تٛلف -پزش در ٟٔبرتٞبی ایٗ ٚرسش (ٔب٘ٙذ
اسپه  ٚسزٚیس پزضی) ،دارای پتب٘سیُ ثبالیی در ثزٚس
آسیت در سا٘ٔ ٛی ثبضذ (وّیتزٕٞ ٚ 1ىبراٖ2013 ،؛ دٚیتبٚ 2
ٕٞىبراٖ2010،؛ وبتٕٕٗٞ ٚ 3ىبراٖ2010،؛ ٚیّیبْٚ 4
ٕٞىبراٖ1997،؛ یٕٞ ٚ 5ٛىبراٖ .)2006 ،ػّیزغٓ ایٙىٝ
آسیت سا٘ٔ ٛطىُ رایدی در ٚاِیجبَ ٔیثبضذ  ٚتىٙیهٞبی
ٚاِیجبَ ٍٙٞبْ پزشٞب  ٚفزٚدٞب در ٔیشاٖ ٘یزٚی ا٘تمبِی ثٝ
ا٘ذاْ تحتب٘ی تأثیزٌذار است (فزتیٕٞ ٚ 6ىبراٖ1992،؛ رٚآِذ
 ٚخ٘ٛبتِ ،)2003،7ٖٛیىٗ تحمیمبت ا٘ذوی تىٙیهٞبی پزش
 ٚفزٚد در ٟٔبرتٞبی ٚاِیجبَ را ٔٛرد ثزرسی لزار دادٜا٘ذ.
فزتی ٕٞ ٚىبراٖ (ٔ )1992ذػی ضذ٘ذ و ٝاوثز اختالالت ٚ
آسیتٞبیی و ٝدر رضتٚ ٝاِیجبَ اتفبق ٔیافتذ ،ثٝدِیُ اخزای
تىٙیهٞب ث ٝضىُ غیزغحیح آٖ است .ضٛاٞذ ػّٕی ٘طبٖ
ٔی دٞذ و 90 ٝدرغذ آسیتٞبی ٚاِیجبَ در ا٘ذاْ تحتب٘ی ٚ
ٍٙٞبٔیو ٝسا٘ ٛخٓ است رخ ٔیدٞذ  ٚثبػث آسیتپذیزی
ثیطتزی در سا٘ٔ ٛیضٛد (ٌزثزیچٕٞ ٚ 8ىبراٖ .)1987 ،در
تؼذادی اس تحمیمبت ،رٚی ثبرٞبی ٚارد ثز ِیٍبٔٙت ٔتمبعغ
لذأی ( )ACL9وبر ضذ ٚ ٜثب استفبد ٜاس رٚش دیٙبٔیه
ٔؼىٛس٘ ،10یزٚی ثزضی لذأی 11لسٕت ثبالیی درضت ٘ی را
ثٝدست آٚردٜا٘ذ (چپُٕٞ ٚ 12ىبراٖ2005 ،؛ 2002؛ 2002؛
سُٕٞ ٚ 13ىبراٖ؛ ٕٞ ٚ 14ً٘ٚىبراٖ2011 ،؛ 2010؛ یٚ ٛ
ٌزت .)2007،15در ایٗ ٔغبِؼبت ػٛٙاٖ ضذ ٜاست و٘ ٝیزٚی
ثزضی لذأی ٚارد ثز ساٌ٘ ٚ ٛطتبٚر فّىــطٗ در حـزوت
تٛلف -پزش ،ضبخػی ثزای ثبرٞبی ٚارد ثز ٔ ACLیثبضذ ٚ
ٔٛخت افشایص خغز آسیت ٔ ACLیضٛد.

1. Cleather et al
2. Devita et al
3. Quatman et al
4. William et al
5. Yu et al
6. Ferretti et al
7. Roald & Jonathon
8. Gerberich et al
9. Anterior cruciate ligament
10. Inverse dynamic
11. Anterior shearing force
12. Chapper et al
13. Sell et al
14. Wang et al
15. Yu & Garrett

ریسزٕٞ ٚ 16ىبراٖ ( )2006در تحمیمی و ٝرٚی
ٚاِیجبِیستٞب ا٘دبْ داد٘ذ ،ث ٝایٗ ٘تید ٝدست یبفتٙذ وٝ
٘یزٞٚبی ٚارد ٜثز ٔفبغُ ا٘ذاْ تحتب٘ی ثسیبر ثبال ٔیثبضذ.
ٔىٙیت )1991( 17ثیبٖ داضت و ٝاحتٕبَ خغز آسیت ا٘ذاْ
18
تحتب٘ی ٍٙٞبْ پزشٞب ،ثب ٔیشاٖ ٘یزٚی ػىساِؼُٕ سٔیٗ
ارتجبط دارد .تحمیمبت اخیز سؼی دار٘ذ تأثیز ٘یـزٞٚبی
ػىساِؼُٕ سٔیٗ را ثز ٘یزٚی ثزضی لذأی  ٚفّىطٗ سا٘ـٛ
ثٝدست آٚر٘ذ (چپُ ٕٞ ٚىبراٖ2002،؛ ٞزٕٔٗٞ ٚ 19ىبراٖ،
2008؛ ضٕسٝوٕٞ ٚ 20ٟٗىبراٖ .)2012،یٕٞ ٚ ٛىبراٖ
( )2006اظٟبر داضتٙذ و ٝافشایص ساٚی ٝفّىطٗ راٖ  ٚسا٘ٚ ٛ
وبٞص سزػت ساٚیٝای راٖ  ٚسا٘ ٛدر سٔبٖ ثزخٛرد پب ثب سٔیٗ
سجت افشایص ثیطی٘ ٝٙیزٚی ػىساِؼُٕ سٔیٗ ٍٙٞبْ پزش
ٔیض٘ٛذ .دوزٕٞ ٚ 21ىبراٖ (٘ )2003یش ثیبٖ داضتٙذ وٝ
وبٞص ساٚی ٝفّىطٗ راٖ  ٚسا٘ ٚ ٛوبٞص حذاوثز فّىطٗ
ساٚی ٝراٖ  ٚسا٘ ٛسجت افشایص ٘یزٚی ػىساِؼُٕ ػٕٛدی
سٔیٗ ٔیضٛدٕٞ .چٙیٗ ٔبِیٙشان ٕٞ ٚىبراٖ ٔ ٚبروِٛف ٚ
ٕٞىبراٖ ٘یش ث ٝایٗ ٘تید ٝدست یبفتٙذ و ٝوبٞص ساٚیٝ
فّىص سا٘ ٛسجت افشایص ثبرٞبی ػٕٛدی  ٚافشایص ثبرٞبی
ٚارد ثز ٔ ACLیضٛد (ٔبِیٙشانٕٞ ٚ 22ىبراٖ2001،؛
ٔبروِٛفٕٞ ٚ 23ىبراٖ.)1995 ،
ػجبسیٕٞ ٚ 24ىبراٖ در سبَ  2011ث ٝثزرسی ارتجبط
ثیٗ حذاوثز ٌطتبٚر ػضالت ا٘ذاْ تحتب٘ی ثب ٘یزٚی ثزضی
لذأی سا٘ ٛدر حیٗ فزٚد ته پب پزداختٙذ  ٚث ٝایٗ ٘تیدٝ
دست یبفتٙذ و ٝػضّٕٞ ٝستزیٕٞ ًٙزا ٜثب ػضّ٘ ٝؼّی
٘یزٚی ثزضی لذأی اػٕبَ ضذ ٜثز رٚی درضت ٘ی ثٚٝسیّٝ
ػضّ ٝچٟبرسز راٖ را تؼذیُ ٔیوٙٙذ ٔ ٚىب٘یسٕی ثزای
خٌّٛیزی اس آسیت ِیٍبٔٙـت ٔتمبعغ لذأی سا٘ ٛثٚٝخٛد
ٔیآٚر٘ذ.
25
ثزٚفی ٕٞ ٚىبراٖ در سبَ  2010اظٟبر داضتٙذ وٝ
ضٙبسبیی ػٛأُ ثیٔٛىب٘یىی  ٚثٟی ٝٙوزدٖ آٟ٘ب خغز آسیت
 ACLرا وبٞص ٔیدٞذ .آٟ٘ب ػٛأُ خغزسای داخّی ٚ
خبرخی را ػػجی -ػضال٘ی ،آ٘بتٔٛیىیٛٞ ،رٔ٘ٛی ،خٙس
16. Reeser et al
17. McNitt
18. Ground reaction force
19. Herman et al
20. Shamsehkohan et al
21. Decker et al
22. Malinzak et al
23. Markolf et al
24. Abbasi et al
25. Brophy et al
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وفص ٔ ٚحیظ س٘ذٌی ثیبٖ وزد٘ذ  ٚخغز پبرٌی  ACLرا در
ٚرسشٞبی غیزثزخٛردی ٔخػٛغبً در ٔیبٖ ٚرسضىبراٖ سٖ ثٝ
ٔزاتت ثبالتز دا٘ستٙذ.
در ٔدٕٛعٔ ،غبِؼبت ا٘دبْ ضذٔ ٜحذٚد ٞستٙذ  ٚث٘ٝظز
ٔیرسذ ایٗ ٘ظزی ٝلبثُ عزح ثبضذ و ٝدر ثزٚس خغز آسیت
 ACLثتٛاٖ ٘مص ٞز دٔ ٚتغیزٞبی ویٕٙبتیىی  ٚویٙتیىی را
ٔٛرد تٛخ ٝلزار دادٕٞ .چٙیٗ ثٝدِیُ ثبال ثٛدٖ ٞشیٞٝٙبی
ٔبِی ،رٚا٘ی  ٚوٛتبٜضذٖ ع َٛػٕز ٚرسضی ٘بضی اس آسیت
ا٘ذاْ تحتب٘ی (آِتز ،)1998 ،1ضٙبسبیی ٔتغیزٞبی ویٕٙبتیىی
ویٕٙبتیىی  ٚویٙتیىی و ٝدر فطبرٞبی ٚارد ٜثز پب ٍٙٞبْ
پزشٞب اتفبق ٔیافتذ ،ثسیبر ٔ ٟٓاستٞ .زٌ ٝ٘ٛتالش ثزای
درٔبٖ غحیح  ٚپیطٍیزی اس آسیت ٚاحذ تب٘ذ٘ٚی ،یه الذاْ
اسبسی ثزای ارتمبء سالٔت افزاد خبٔؼ ٝثٝخػٛظ افزاد فؼبَ
ٚ ٚرسضىبراٖ ٚ ،وبٞص ٞشیٞٝٙبی درٔب٘ی ٔیثبضذٕٞ .چٙیٗ
ثب تٛخ ٝثٔ ٝغبِؼبت ا٘دبْ ضذ ٜث٘ٝظز ٔیرسذ و ٝتىٙیهٞبی
پزش  ٚفزٚد در ٔیشاٖ ا٘تمبَ ٘یز ٚث ٝا٘ذاْ تحتب٘ی تأثیزٌذار
است و ٝث ٝتجغ آٖ آسیتپذیزی سا٘ ٛاتفبق ٔیافتذ .اس ایٗرٚ
در ایٗ تحمیك ارتجبط دأ ٝٙحزوتی ،سزػت ساٚیٝای٘ ،یزٚی
ثزضی لذأی ٘ ٚیزٚی ػىساِؼُٕ ا٘ذاْ تحتب٘ی در حزوت
تٛلف -پزش ر ٚث ٝخّ 2ٛو٘ ٝشدیه ث ٝضزث ٝسزٚیس پزضی
ٚاِیجبَ استٛٔ ،رد ثزرسی لزار ٌزفت ٝاست.
مًاد ي ريشَا
ٚ 15اِیجبِیست دا٘طٍبٞی ٔزد و ٝحذالُ د ٚخّس ٝد ٚسبػتٝ
در ٞفت ٝدر تٕزیٗ ٚاِیجبَ ضزوت داضتٙذ ٍٕٞ ٚی لبدر ثٝ
اخزای ٟٔبرت سزٚیس پزضی ثٛد٘ذ ،ثٝعٛر داٚعّجب٘ ٝدر ایٗ
تحمیك ضزوت وزد٘ذ.
پس اس تىٕیُ فزْ رضبیت٘بٔ ٚ ٝآضٙبیی ثب ٔزاحُ ِٛ ٚاسْ
آسٔبیص ،ع ٚ َٛلغز ا٘ذاْ تحتب٘ی آسٔٛد٘یٞب ضبُٔ عَٛ
راٖ ،سبق ٚ ،وف پب؛  ٚلغز راٖ  ٚسبق پب ا٘ذاسٌٜیزی ضذ .پس
اس پٙح دلیمٌ ٝزْ وزدٖ ػٕٔٛی٘ ٚ ،ػــت ٔبروــزٞب در
ٔحُٞبی تؼییٗ ضذ ،ٜرٚی غفح٘ ٝیز ٚث ٝاخزای ٟٔبرت
سزٚیس پزضی الذاْ وزد٘ذ .ثزای اخزای ایٗ ٟٔبرت اس
آسٔٛد٘ی خٛاست ٝضذ تب ثؼذ اس سٌ ٝبْ پبٞبی خٛد را خفت
وزد ٚ ٜثب ثیطتزیٗ ارتفبع ث ٝسٕت خّ ٛپزش ٕ٘بیٙذ (چپُ ٚ
ٕٞىبراٖ2002،؛  .)2002ضی ٜٛاخزای ٟٔبرت ث٘ٝحٛی تٙظیٓ
ضذ ٜثٛد و ٝدر سٔبٖ پزشٞ ،ز د ٚپبی آسٔٛد٘ی رٚی یه
غفح٘ ٝیزٔ ٚ ٚطبث ٝسزٚیس پزضی ٚاِیجبَ ثبضذ (تػٛیز .)1
1. Alter
2. Forward stop-jump
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اس ٞز فزد ،س ٝثبر اخزای تىٙیه سزٚیس پزضی ،ا٘ذاسٌٜیزی
ضذ.
در ایٗ تحمیك ثٙٔ ٝظٛر تٛغیف دلیك حزوت ٔ ٚحبسجٝ
پبرأتزٞبی حزوتی ثذٖ ٚرسضىبر اس خّٕ ٝخبثٝخبیی ،سزػت،
ضتبة  ٚساٚیٔ ٝفػُ سا٘ ٚ ٛراٖ اس دستٍبٛٔ ٜضٗ آ٘بالیشر
ویٕٙبتزیىس ( )MIE, UKو ٝدارای س ٝدٚرثیٗ ثب فزوب٘س
ٞ 50زتش است استفبد ٜضذ .پبرأتزٞبی ویٕٙبتیىی پس اس
لزارٌیزی ٔبروزٞبی ٔٙؼىسوٙٙذٛ٘ ٜر ٔبد ٖٚلزٔش ثز رٚی
ِٙذٔبرنٞبی 3آ٘بتٔٛیىی تٛسظ ایٗ دستٍب ٜا٘ذاسٌٜیزی ضذ
و ٝایٗ سیستٓ لبثّیت ا٘ذاسٌٜیزی ایٗ پبرأتزٞب را ثٝغٛرت
خغی  ٚساٚیٝای داضت .غفح٘ ٝیز)40×60×7cm( MIE ٚ
سبخت اٍّ٘یس ثٛد .اعالػبت فزٚد -پزش تٛسظ دستٍبٜ
غفح٘ ٝیز ٚ ٚثب فزوب٘س ٕ٘ٝ٘ٛثزداری  200Hzخٕغآٚری
ضذ .ثٝعٛر خبظ غفح٘ ٝیز ٚسیٍٙبَٞبی اِىتزیىـی ٔغبثك
ثب ٘یزٞٚبی ٌ ٚ Fx, Fy, Fzطتبٚر  Mx, My, Mzتِٛیـذ
ٔیوٙذٔ .حٛرٞبی ٔ( xحٛر خّٛیی-ػمجی)ٔ( y ،حٛر ثبالیی-
پبییٙی) ٔ( z ٚحٛر داخّی-خبرخی) ٔحٛرٞبی حزوتی ٔٛرد
ٔغبِؼ ٝدر ایٗ تحمیك ثٛد٘ذ .ثب تٛخ ٝثٔ ٝحٛرٞبی حزوتی،
حزوبت فّىطٗ  ٚاوستٙطٗ ٔفػُ سا٘ ٛدر غفح( xy ٝغفحٝ
سبخیتبَ)  ٚحزوبت آثذاوطٗ  ٚآداوطٗ در غفحyz ٝ
(غفح ٝفز٘ٚتبَ) ا٘دبْ ٌزفت.
لجُ اس ضزٚع فیّٓثزداری ٔزحّٔ ٝبروزٌذاری ا٘دبْ
ٌزدیذ .در ایٗ تحمیك اس ٔ 7بروز پبسی ٛث ٝلغز ٔ 15یّیٔتز
ثب لبثّیت ا٘ؼىبس ٘ٛر ٔبد ٖٚلزٔش ،استفبد ٜضذ و ٝثز رٚی
ِٙذٔبرنٞبی آ٘بتٔٛیىی (تبج خبغز ،4ٜثزخستٍی ثشري راٖ،5
راِٖ ،5مٕ ٝخبرخی استخٛاٖ راٖ ،6لٛسن خبرخی ،7سغح
خبرخی سز ا٘تٟبیی پٙدٕیٗ استخٛاٖ وف پبییٔ ،8یب٘ٝ
ثزخستٍی ثشري راٖ ِ ٚمٕ ٝخبرخی استخٛاٖ رأٖ ٚ ،یب٘ٝ
ِمٕ ٝخبرخی استخٛاٖ راٖ  ٚلٛسن خبرخی پب) ٞز د ٚپب لزار
داد ٜضذ٘ذ (سیٛنٔ .)2006،9بروزٞبی ٔٛرد استفبد ٜاس ٘ٛع
پبسی ٛثٛد  ٚلبثّیت ا٘ؼىبس ٘ٛر ٔبد ٖٚلزٔش را داضتٙذ .در ایٗ
تحمیك دٚرثیٗٞب در سٕت راست  ٚثب فبغّ ٝچٟبر ٔتز اس
آسٔٛد٘ی لزار داد ٜضذ٘ذ ٘ ٚحٜٛی لزارٌیزی دٚرثیٗٞب رٚی
وٕب٘ی ثب ساٚی 120 ٝدرخ ٝثٛد ث٘ ٝحٛیو ٝحذالُ د ٚدٚرثیٗ
ثتٛا٘ذ وّیٔ ٝبروزٞبی ٘ػت ضذ ٜرٚی ثذٖ آسٔٛد٘ی را ث-ٝ
خٛثی پٛضص دٞذ.
3. Land mark
4. Iliac crest
5. Major trochanter
6. Lateral epicondyle of femur
7. Lateral malleolus
8. Lateral aspect of distal head of the fifth metatarsus
9. Civec
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تصًیز  :3مزاحل اجزای سزيیس پزضی بز ريی صفحٍ ویزي

تصًیز  :2ريوذ دیىامیک معکًس
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ثٙٔٝظٛر ثٝدست آٚردٖ ا٘ذاس ٜدلیك پبرأتزٞب لجُ اس ضزٚع
فیّٓثزداری وبِیجزاسی 1ٖٛضزٚری ثٛد و ٝثزای ایٗ وبر اس یه
فزیٓ وبِیجزاسی 2ٖٛاستفبد ٜضذ .وبِیجز ٜوزدٖ دٚرثیٗٞب ضبُٔ
د ٚثخص ثٛد و ٝیىی ثب استفبد ٜاس ضیئی ٔستغیُ ضىُ ثزای
وبِیجز ٜوزدٖ ایستب  ٚدیٍزی ضیئی ٔىؼت ٔب٘ٙذ ثزای وبِیجزٜ
وزدٖ پٛیب ثٛد (سٍِٛبردٕٞ ٚ 3ىبراٖ.)1995،
ثب استفبد ٜاس رٚش دیٙبٔیه ٔؼىٛس (تػٛیز  ٚ )2ثب
استفبد ٜاس ٔطخػبت آ٘تزٚپٔٛتزیه ،سزػت ساٚیٝای ،ضتبة
ساٚیٝای ،ثبسٚی ٌطتبٚری ٘یزٞٚب٘ ،یزٞٚب ٌ ٚطتبٚرٞبی ػىس-
اِؼُٕ سٔیٗ٘ ،یزٞٚب ٌ ٚطتبٚرٞبی ثزآیٙذ ٔفػّی ث ٝدست
آٔذ٘ذ .اثتذا ثزای ٔحبسج ٝاعالػبت ٔـچ٘ ،یـزٚی ػىساِؼُٕ
سٔیٗ  ٚایٙى ٝثب چ ٝثبسٚی ٌطتبٚری ثٔ ٝچ ٚارد ضذ ،ٜث ٝدست
آٔذ .در ٚالغ ٘یزٚی ثزضی لذأی سا٘ٔ ،ٛحػ٘ َٛیزٚی ػىس-
اِؼُٕ سٔیٗ ،ضتبةٚ ،سٖ ٘ ٚیزٚی ٔبٞیچٝای ثز رٚی ٘یزٚی
ٔفػّی ثٛد.
اِٚیٗ پزداسضی و ٝثز رٚی دادٜٞبی خبْ آسٔبیطٍبٞی پیص
اس ا٘دبْ ٞزٌٔ ٝ٘ٛحبسج ٝثبیذ ا٘دبْ ٔیضذ ،فیّتز وزدٖ ایٗ
دادٜٞـب ثٛد و ٝثزای اس ثیــٗ ثزدٖ تأثیزات ٔحیغی  ٚثٝدست
آٚردٖ دادٜٞبیی ثب خغبی وٕتز غٛرت ٌزفــت .دادٜٞبی
ویٙتیه ثٝدست آٔذ ٜاس غفح٘ ٝیز ٚثب استفبد ٜاس فیّتز ٘زْ-
افشاری پزٚ -ٚن  ٚدادٜٞبی ویٕٙبتیىی تٛسظ moving
 averageفیّتز ضذ٘ذ.
وّی ٝدادٜٞبی ویٙتیىی  ٚویٕٙبتیىی  ٚآ٘تزٚپٔٛتزیىی
آسٔٛد٘یٞب ثزای ثزرسی ٕٞ ٚچٙیٗ ثٝدست آٚردٖ ٌطتبٚر
ٔفػُ ثب رٚش دیٙبٔیه ٔؼىٛسٚ ،ارد ٘زْافشار ٔتّت
( )Matlab- MathWorks- R2012aضذ٘ذ  ٚپس اس ثزرسی
در ٘زْافشار ٘( SPSSسخٛٔ )16 ٝرد تدشیٚٝتحّیُ لزار ٌزفت.
ٕٞچٙیٗ ثزآیٙذ ٘یزٞٚبی ٔفبغُ ثب ٚسٖ ثذٖ ضخع ()BW
٘زٔبَ ضذ٘ذٔ .ؼٙیدار ثٛدٖ آسٖٔٞٛب ثب اعٕیٙبٖ  95درغذ ٚ
 P Value > 0/05در ٘ظز ٌزفت ٝضذ .اس ضزیت ٕٞجستٍی
پیزس ٖٛثزای ثزرسی ارتجبط ثیٗ دادٜٞب استفبدٌ ٜزدیذ.
وتایج ي یافتٍَا
ٔذت سٔبٖ ِحظ ٝثزخٛرد پب ث ٝسٔیٗ تب خذا ضذٖ پب ،یؼٙی
سٔب٘یو ٝپب رٚی غفح٘ ٝیز ٚلزار داضت ،ایستبیص٘ 4بٍٔذاری

1. Calibration
2. Calibration Frame
3. Solgard et al
4. Stance
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ضذ .یه ٔزحّ ٝایستبیص وبُٔ ث 100 ٝلسٕت سٔب٘ی تمسیٓ
ضذ ٞ ٚز لسٕت ثٝػٛٙاٖ  1%وُ ٔزحّ ٝایستبیص ٘زٔبَ ضذ.
ٔزحّ ٝثزخٛرد پب ث ٝسٔیٗ ،و ٝثٚٝسیّ ٝثیطی٘ ٝٙیــزٚی
ػىساِؼُٕ ػٕٛدی سٔیٗ ٔطخع ضذ (ث ٝخبعز ضزث ٝثیٗ
پبی آسٔٛد٘ی  ٚغفح٘ ٝیز ،)ٚتمزیجبً  20%وُ ٔزحّ ٝایستبیص
را در ثز ٔیٌیزد (تػٛیز .)3

تصًیز  :3ومًدار وطان دَىذٌ ویزيی عکسالعمل عمًدی سمیه َىگام
اجزای سزيیس پزضی میباضذ ( .)Nمزحلٍی بزخًرد پا بٍ سمیه ي
مزحلٍ بلىذضذن َىگام اجزای سزيیس پزضی اس ویزيی عکسالعمل
عمًدی سمیه بٍدست میآیذ

٘تبیح ثزرسی تٛغیفی اعالػبت خٕؼیتضٙبسی آسٔٛد٘یٞب
در خذ 1 َٚآٔذ ٜاست .خذ٘ 3 ٚ 2 َٚیش ثٝتزتیتٔ ،یبٍ٘یٗ ٚ
ا٘حزاف استب٘ذارد ٞز وذاْ اس ٔتغیزٞبی ویٕٙبتیىی  ٚویٙتیىی
ا٘ذاْ تحتب٘ی را ٘طبٖ ٔیدٙٞذ .حذاوثز ٘یزٚی ػىساِؼُٕ
ػٕٛدی سٔیٗ ثب ٘یزٚی ثزضی لذأی ٚارد ثز سا٘ٛی آسٔٛد٘یٞب
ٓٞخٛاٖ است .ثب وبٞص ٔمذار ٘یزٚی ػىساِؼُٕ سٔیٗٔ ،مذار
٘یزٚی ثزضی لذأی ٚارد ثز سا٘٘ ٛیش وٓ ٔیضٛدٔ .مبدیز ضزیت
ٕٞجستٍی ٔتغیزٞبی ویٙتیىی  ٚویٕٙبتیىی ا٘ذاْ تحتب٘ی
ٍٙٞبْ اخزای سزٚیس پزضی ٚاِیجبَ ٘یش در خذ 4 َٚآٔذٜ
است .ایٗ ٘تبیح ٘طبٖ ٔیدٙٞذ و ٝحذاوثز ٘یزٚی ثزضی لذأی
ٚارد ثز سا٘ ٛثب ساٚی ٝفّىطٗ سا٘ ٛثٔ ٝمذار  ،r= 0/111ثب ساٚیٝ
فّىطـــٗ راٖ ثٔٝمــذار  ٚ ،r=0/109ثب ســـزػت ساٚیٝای
فّىطٗ سا٘ ٛثٔ ٝمذار  ٚ ،r=0/118حذاوثز ٘یزٚی ػىساِؼُٕ
ػٕٛدی سٔیٗ ثب ساٚی ٝفّىطٗ سا٘ ٛثٔ ٝمذار  ،r=0/570ثب ساٚیٝ
فّىطٗ راٖ ثٔ ٝمذار  ٚ ،r=0/592ثب سزػت ساٚیٝای فّىطٗ
سا٘ ٛثٔ ٝمذار r=0/414؛ ٕٞجستٞ ٝستٙذ ٍٕٞ ٚی ٕٞجستٍی
ٔٙفی دار٘ذ.
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جذيل  : 3اطالعات کلی آماری مزبًط بٍ خصًصیات جمعیت ضىاسی آسمًدویَا
متغیز

سه (سال)

قذ

يسن (کیلًگزم)

(ساوتیمتز)

ٔیبٍ٘یٗ

24/07

177/22

70/27

ا٘حزاف استب٘ذارد

1/81

0/556

6/16

جذيل  :2میاوگیه ي اوحزاف استاوذارد متغیزَای کیىماتیکی اوذام تحتاوی َىگام اجزای سزيیس پزضی يالیبال

متغیز

میاوگیه

اوحزاف استاوذارد

ساٚی ٝفّىطٗ سا٘( ٛدرخ)ٝ

31/92

12/32

ساٚی ٝفّىطٗ راٖ (درخ)ٝ

32/3

9/02

سزػت ساٚیٝای فّىطٗ سا٘( ٛدرخ/ٝثب٘ی)ٝ

190/29

63/33

سزػت ساٚیٝای فّىطٗ راٖ (درخ/ٝثب٘ی)ٝ

72/50

46/69

حذاوثز ساٚی ٝفّىطٗ سا٘( ٛدرخ)ٝ

78/74

8/41

حذاوثز ساٚی ٝفّىطٗ سا٘( ٛدرخ)ٝ

36/52

8/44

جذيل  :3میاوگیه ي اوحزاف استاوذارد متغیزَای کیىتیکی اوذام تحتاوی َىگام اجزای سزيیس پزضی يالیبال

متغیز

میاوگیه

اوحزاف استاوذارد

حذاوثز ٘یزٚی ثزضی لذأی ٚارد ثز سا٘)BW( ٛ

0/53

0/08

حذاوثز ٘یزٚی ثزضی خب٘جی ٚارد ثز سا٘)BW( ٛ

0/21

0/12

حذاوثز ٘یزٚی ػىس اِؼُٕ ػٕٛدی سٔیٗ ()BW

1/86

0/25

حذاوثز ٘یزٚی ػىس اِؼُٕ خّفی سٔیٗ ()BW

0/61

0/13

جذيل : 4مقادیز ضزیب َمبستگی متغیزَای کیىتیکی ي کیىماتیکی اوذام تحتاوی َىگام اجزای سزيیس پزضی يالیبال

متغیز

سزعت سايیٍ ای

سايیٍ فلکطه

سايیٍ فلکطه ران

سزعت سايیٍ ای فلکطه

ساوً (درجٍ)

(درجٍ)

ساوً (درجٍ/ثاویٍ)

حذاوثز ٘یزٚی ثزضی لذأی ٚارد ثز سا٘)BW( ٛ

* -0/111

* -0/109

* -0/118

-0/121

حذاوثز ٘یزٚی ثزضی خب٘جی ٚارد ثز سا٘)BW( ٛ

-0/123

-0/145

-0/337

-0/305

حذاوثز ٘یزٚی ػىساِؼُٕ ػٕٛدی سٔیٗ ()BW

* -0/570

* -0/592

* -0/414

-0/468

حذاوثز ٘یزٚی ػىساِؼُٕ خّفی سٔیٗ ()BW

-0/104

-0/097

-0/051

-0/013

فلکطه ران
(درجٍ/ثاویٍ)

* P > 0/05
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بحث ي وتیجٍگیزی
ٚیژٌیٞبی ثیٔٛىب٘یىی حزوت تٛلف -پزش ثـزای خّـٌٛیزی
اس آســـیتٞـــبی ا٘ـــذاْ تحتـــب٘ی ٟٔـــٓ ٞســـتٙذ (یـــٚ ٛ
ٕٞىــبراٖ .)2006،خغــز آســیت  ACLدر ســزٚیس پزضــی
ٚاِیجبَ و ٝدلت ثبسیىٗ ثیطتز رٚی دست است ،ثبال ٔیثبضـذ
(ٚیّیبْ ٕٞ ٚىبرأٖ .)1997،تأسفب٘ٞ ٝـیچوـذاْ اس ٔغبِؼـبت
پیطیٗ و ٝرٚی پزشٞـب ا٘دـبْ ٌزفتـٝا٘ـذ ،سـزٚیس پزضـی
ٚاِیجبَ را اس ِحبػ ویٙتیىی  ٚویٕٙبتیىی ثزرسی ٘ىزد ٜاست
تب ٔىب٘یسٓ آسیت ا٘ذاْ تحتب٘ی در ایٗ ٟٔبرت ٔطخع ضـٛد.
ٞذف ایٗ تحمیك ،ارتجبط دأٝٙی حزوتـی ،سـزػت ساٚیـٝای،
٘یزٚی ثزضی ٘ ٚیزٚی ػىساِؼُٕ ا٘ذاْ تحتب٘ی حـیٗ ضـزثٝ
سزٚیس پزضی در ٔزداٖ ٚاِیجبِیست ثٛد .یبفتٞٝبی ٔب ٘طـبٖ
داد وــ ٝثــیٗ حــذاوثز ٘یــزٚی ثزضــی لــذأی ٚارد ثــز سا٘ــٚ ٛ
حذاوثز ٘یزٚی ػىساِؼُٕ ػٕٛدی سٔیٗ ثب ساٚی ٝفّىطٗ سا٘ٛ
 ٚراٖ  ٚسزػت فّىطٗ سا٘ ٛاس ِحبػ آٔبری ٕٞجستٍی ٔٙفـی
در سغح ٚ 0/05خٛد دارد؛ ٕٞچٙیٗ یبفتٞٝبی ٔـب ٘طـبٖ داد
وٞ ٝزچ ٝحذاوثز ٘یزٚی ػىساِؼُٕ ػٕـٛدی سٔـیٗ ثیطـتز
ثبضذٔ ،مذار حذاوثز ٘یـزٚی ثزضـی لـذأی ٚارد ثـز سا٘ـ٘ ٛیـش
ثیطتز است.
تحمیمبت لجّی ثیبٖ داضـتٙذ وـ ٝویٕٙبتیـه سا٘ـٍٙٞ ٛـبْ
پزش ٞب فـبوتٛر ٟٔـٓ تأثیزٌـذاری ثـز ٘یـزٚی ػىـساِؼٕـُ
ػٕٛدی سٔیٗ ٔیثبضذ .آٟ٘ب ثیبٖ وزد٘ذ و ٝوبٞص ساٚیٞٝـبی
فّىطٗ راٖ  ٚسا٘( ٛیـٕٞ ٚ ٛىـبراٖ2006 ،؛ دوـز ٕٞ ٚىـبراٖ،
 ،)2003وــبٞص حــذاوثز فّىطــٗ ساٚیــ ٝراٖ  ٚسا٘ــ( ٛیــٚ ٛ
ٕٞىبراٖ2006 ،؛ دوز ٕٞ ٚىبراٖٕٞ ٚ ،)2003 ،چٙیٗ وبٞص
سزػت ساٚیٝای فّىطٗ سا٘( ٛیٕٞ ٚ ٛىبرأٖ ،)2006،یتٛا٘ٙـذ
سجت افشایص ٘یزٚی ػىساِؼُٕ ػٕٛدی سٔیٗ ض٘ٛذ .و ٝایٗ
یبفتٞٝب ثب یبفتٞٝبی تحمیك حبضز ٕٞخٛا٘ی دار٘ذٔ .بِیٙشان ٚ
ٕٞىبراٖ ( ٚ )2001یـٕٞ ٚ ٛىـبراٖ ( )2006عـی تحمیمـبت
ثیطتز ث ٝایٗ ٘تید ٝدست یبفتٙذ وـ ٝوـبٞص ساٚیـ ٝفّىطـٗ
سا٘ــ ٛســجت افــشایص ثبرٞــبی ٚارد ثــز ٔ ACLــیضــٛد (یــٚ ٛ
ٕٞىــبراٖ2006 ،؛ ٔــبِیٙشان ٕٞ ٚىــبرأٖ .)2001 ،غبِؼــبتی
رٚی اخسبد ا٘دبْ ضذ٘ ٜطبٖ ٔیدٙٞـذ وـ٘ ٝیزٞٚـبی ثزضـی
لذأی اػٕبَ ضذ ٜرٚی لسٕت ثبالیی درضت ٘ی ،یه فبوتٛر
ٔ ٟٓثـزای آسـیت ٔ ACLـی ثبضـذ (ٔـبروِٛف ٕٞ ٚىـبراٖ،
 .)1995تؼذادی اس تحمیمبت و ٝرٚی ثبرٞـبی ٚارد ثـز ACL
وبر وزدٜا٘ذ ،ثب استفبد ٜاس ٘یزٞٚبی دیٙبٔیه ٔؼىٛس٘ ،یـزٚی
ثزضی لذأی لسٕت ثبالیی درضـت ٘ـی را ثـٝدسـت آٚرد٘ـذ
(چپُ ٕٞ ٚىـبراٖ2005 ،؛ 2002؛ سـُ ٕٞ ٚىـبراٖ؛ ٘ٚـً ٚ
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ٕٞىبراٖ2011 ،؛ 2010؛ یٌ ٚ ٛـزت .)2007 ،ایـٗ ٔغبِؼـبت
ثیبٖ وزد٘ذ و٘ ٝیزٚی ثزضی لذأی ٚارد ثز سا٘ ٛضبخػی ثزای
ثبرٞبی ٚارد ثز ٔ ACLـیثبضـذٔ .غبِؼـ ٝحبضـز ٘یـش اس رٚش
دیٙبٔیه ٔؼىٛس ثزای ٔحبسج٘ ٝیزٞٚبی ثزضـی لـذأی ٚارد
ثز سا٘ ٛاستفبد ٜوزد ٚ ٜثٕٞ ٝیٗ ٘تید ٝدست یبفت ٝاسـت .در
ایٗ راستب آ٘بِیش یٕٞ ٚ ٛىبراٖ (٘ )2006طبٖ داد وـ ٝافـشایص
٘یزٚی ثزضی لذأی ٚارد ثز سا٘ ،ٛسجت افشایص ٘یزٚی وطٛیی
لذأی سا٘ٔ ٛیضـٛد وـ ٝثـٝعـٛر ٔثجتـی ثـب ٘یزٞٚـبی ACL
ٕٞجســتٔ ٝــیثبضــذ .در تحمیــك ســُ ٕٞ ٚىــبراٖ ()2007
حذاوثز ٘یزٞٚبی ػىساِؼُٕ سٔـیٗ در  0/028ثب٘یـ ٝثؼـذ اس
ثزخٛرد پبض ٝٙپب اتفبق افتبدٔ .ؼبدِ ٝرٌزسی٘ ٖٛطبٖ ٔـیدٞـذ
ٍٙٞبٔیو٘ ٝیزٚی ػىساِؼٕـُ خّفـی سٔـیٗ افـشایص یبثـذ،
٘یزٚی ثزضی لـذأی ٚارد ثـز سا٘ـ٘ ٛیـش سیـبد ٔـیضـٛد .یـٚ ٛ
ٕٞىبراٖ ایٗ ارتجبط را ٍٙٞبْ اٍِٛی تٛلف -پزش ٘یش ثٝدست
آٚرد٘ــذ .چپــُ ٕٞ ٚىــبراٖ ( )2002تفــبٚت ٔؼٙــیداری در
حذاوثز ٘یزٚی ثزضی لذأی ٚارد ثز سا٘ ٛدر ٔزحّ ٝخذا ضـذٖ
ثزای پزش در ارتجبط ثب سٗ (٘ ٚ )P = 0.01ـــٛع ػّٕىـــزد
( )P =0.00یبفتٙذِٚ .ی ٘یزٚی ثزضی لـذأی ٚارد ثـز سا٘ـ ٛدر
حزوت تٛلف -پزش در ٔـزداٖ  ٚس٘ـبٖ تمزیجـبً یىسـبٖ ثـٛد.
ٞزٔٗ ٕٞ ٚىبراٖ (ٔ )2008یشاٖ ٘یزٚی ثزضی لذأی ٚارد ثـز
سا٘ ٛرا ٔ ٚ 0/513 ± 0/201مذار ٘یزٚی ػىساِؼُٕ ػٕـٛدی
سٔیٗ را  1/63 ± 0/68ثٝدست آٚرد٘ذ .ایٗ یبفتٞٝب ثـب ٘تـبیح
تحمیك حبضز ٕٞخٛاٖ ٔیثبضذ .در ایٗ تحمیك ٔیشاٖ ٘یـزٚی
ثزضــی لــذأی ٚارد ثــز سا٘ــٔ ٚ 0/53 ± 0/08 ،ٛمــذار ٘یــزٚی
ػىساِؼُٕ ػٕٛدی سٔیٗ  1/86 ± 0/25ثٝدست آٔذ.
ٕٞچٙیٗ یٕٞ ٚ ٛىبراٖ ( )2006ثیبٖ داضتٙذ وـ ٝسـزػت
ساٚی ٝای فّىطـٗ سا٘ـ٘ ٛیـش فـبوتٛر تأثیزٌـذاری ثـز ٘یـــزٚی
ػىساِؼُٕ خّفی سٔیٗ ٔیثبضذ و ٝیبفتٞٝبی تحمیك ٔب ایٗ
٘تید ٝرا ٘طبٖ ٘ذاد .تحمیمبت لجّی ٌشارش وزد٘ذ و ٝافشایص
سزػت ساٚیٝای فّىطـٗ راٖ سـجت وـبٞص حـذاوثز ٘یـزٚی
ػىساِؼُٕ خّفی سٔـیٗ ٔـیضـٛد (یـٕٞ ٚ ٛىـبراٖ2006 ،؛
ٕٞ ٚ ً٘ٚىبراٖ2010 ،؛  ٚ )2011 ،ً٘ٚایٗ ٔٛضـٛع ٘یـش در
تحمیك ٔب ث ٝاثجبت ٘زسیذ .ایٗ تفبٚتٞـب ٔـیتٛا٘ـذ ثـ ٝدِیـُ
تفبٚت در اٍِٛی اخزای پزش  ٚتفبٚت در آسٔـٛد٘یٞـبی ایـٗ
تحمیمــبت  ٚتحمیــك حبضــز ثبضــذ .ایــٗ تحمیــــك رٚی
ٚاِیجبِیستٞبی ٔزدی وـ ٝثـب اخـزای سـزٚیس پزضـی آضـٙب
ثٛد٘ذ ا٘دبْ ٌزفت ،در غٛرتیو ٝدر تحمیمـبت لجّـی حزوـت
تٛلف -پزش ر ٚث ٝخّ ٛلجُ اس اخزا ثـ ٝآسٔـٛد٘یٞـب آٔـٛسش
داد ٜضذ.
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اس ٔحذٚدیتٞبی ایٗ تحمیك ٔیتٛاٖ ث ٝتفبٚت در سزػت
 ٚعٌ َٛبْ آسٔٛد٘یٞب ٕٞ ٚچٙیٗ ثٝدست آٚردٖ اعالػبت
دادٜٞبی ویٕٙبتیىی تٟٙب در سغح سبخیتبَ اضبر ٜوزد.
پیطٟٙبد ٔیضٛد در تحمیمبت آتی ثب استفبد ٜاس ٔذِسبسیٞب
اعالػبت سغٛح فز٘ٚتبَ ٛٞ ٚریش٘تبَ ٘یش ٔحبسج ٝضٛد .در
ایٗ تحمیك ٔفػُ سا٘ ٛثٝغٛرت یه ٔفػُ ایذٜآَ وٝ
ٔحٛرٞبی ٔفػّی آٖ اس یه ٘مغ ٝث٘ ٝبْ ٔزوش ٔفػُ ػجٛر
ٔیوٙٙذ ،در ٘ظز ٌزفت ٝضذ ٜثٛد .أب در ٚالؼیتٔ ،فػُ سا٘ٛ
اس ِحبػ ویٕٙبتیىی ثسیبر پیچیذ ٜثٛدٔ ٚ ٜىبٖ ٔزوش ٔفػُ
آٖ در ٞز ِحظ ٝاس سٔبٖ تغییز ٔیوٙذ .ثٙبثزایٗ در غٛرتیوٝ
ثتٛاٖ سبختبر ٚالؼی سغح ٔفػُ سا٘ ٛرا در ٔذِسبسی
دیٙبٔیىی ٚارد ٕ٘ٛد٘ ،تبیح ثٝدست آٔذ ،ٜلبثُ اعٕیٙبٖتز
خٛاٞذ ثٛدٕٞ .چٙیٗ در ایٗ تحمیكٌ ،طتبٚرٞبی خبرخی
اػٕبِی حٔ َٛفبغُ پبییٗ ت ،ٝٙثب یىذیٍز ٔمبیس ٝضذٚ ٜ
ثزاسبس ایٗ ٌطتبٚرٞب ،در ٔٛرد ثبر اػٕبِی ثٔ ٝفػُ سا٘ٛ
٘تیدٌٝیزی ضذ .درغٛرتیو ٝثتٛاٖ ثب استفبد ٜاس رٚش ٞبی
اخشاء ٔحذٚد ،ثب ٔذِسبسی دلیك ٙٞذسٔ ٝفػُ ٔتؼّك ثٞ ٝز

فزد ٕٞ ٚچٙیٗ ثب ٚارد وزدٖ خػٛغیبت ٔىب٘یىی ٔٛاد
تطىیُ ٔفػُ ،تٙص را رٚی سغح ٔفػُ سا٘ ٛدر حبِت
حزوت ثٝدست آٚرد ،لغؼبً ٔیتٛاٖ در ٔٛرد تغییزات ثبر
اػٕبَ ضذ ٜرٚی سغح ٔفػُ سا٘ ،ٛدلیكتز ٘تیدٌٝیزی وزد.
وتیجٍگیزی وُایی
ثب تٛخ ٝثٕٞ ٝجستٍی ٔٙفی ثیٗ حذاوثز ٘یزٚی ثزضی لذأی
ٚارد ثز سا٘ ٚ ٛحذاوثز ٘یزٚی ػىساِؼُٕ ػٕٛدی سٔیٗ ثب
ساٚی ٝفّىطٗ سا٘ ٚ ٛراٖ  ٚسزػت فّىطٗ سإ٘ٞ ٚ ٛچٙیٗ ثب
تٛخ ٝث ٝایٗو ٝفّىطٗ راٖ اس عزیك ا٘مجبؼ اوسٙتزیه
ػضالت ٘شدیهوٙٙذ ٜثشري  ٚسزیٙی ثشري ٕٞ ٚچٙیٗ
فّىطٗ سا٘ ٛاس عزیك ا٘مجبؼ اوسٙتزیه ػضالت چٟبرسز
وٙتزَ ٔیضٛد ،پیطٟٙبد ٔیضٛد ثٙٔٝظٛر افشایص تٛا٘بیی
ظزفیت ایٗ ػضالت در وٙتزَ فّىطٗ راٖ  ٚسا٘ ٛدر تٕزیٙبت
ثذ٘سبسی ثبسیىٙبٖ ٚاِیجبَ تأویذ ثیطتزی ثز ا٘دبْ تٕزیٙبت
لذرتی ثب ا٘مجبؼ اوسٙتزیه ٌزدد.
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