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مقایسٍ تأثیر فًری ي طًالویمدت کفی طبی بر َماوقباضی عضالت ساق پا در افراد
دچار صافی کف پا حیه راٌ رفته


حامد اسماعیلی ، 1مُرداد عىبریان ،2بُريز حاجیلً

3

 .1دانشجوی دکتری بیومکانیک ورزشی ،گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه بوعلیسینا
 .2دانشیار بیومکانیک ورزشی ،گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه بوعلیسینا
 .3دانشجوی کارشناس ارشد تربیت بدنی دانشگاه بوعلی سینا
دریافت  62تیز 3131؛ پذیزش  63مُز 3131

ياصگان کلیذی
ّناًمجبضی
صبفی وف پب
راُ رفتي
الىتزٍهیَگزافی

چکیذٌ
سهیٌِ ٍ ّذفّ :ذف اس هغبلؼِ حبضز همبیغِ تأثیز فَری ٍ عَالًیهذت وفی عجی ثز ّناًمجبضی
ػضالت عبق پبی افزاد دچبر صبفی وف پب در فبس اعتبًظ راُ رفتي ثَد.
رٍػ ثزرعیً 45 :فز اس داًؾجَیبى هزد در عِ گزٍُ هغبٍی ؽبهل گزٍُ تجزثی دچبر صبفی وف
پب ،گزٍُ وٌتزل دچبر صبفی وف پب ٍ گزٍُ ؽبّذ ثب عبختبر ًزهبل پب جبی گزفتٌذ .در پیؼ
آسهَى ،فؼبلیت الىتزٍهبیَگزافی ػضالت درؽت ًئی لذاهی ٍ ًبسن ًئی عَیل ّز عِ گزٍُ حیي
راُ رفتي ثب پبی ثزٌِّ ثجت ؽذ .گزٍُ تجزثی ،آسهبیؼ را ثب وفؼ ٍ وفؼ ّوزاُ وفی عجی ًیش
اًجبم داد .گزٍُ تجزثی هذت ؽؼ هبُ اس وفی عجی اعتفبدُ وزد .پظ اس  6هبُ ّز عِ گزٍُ
هجذد تغتّبی پیؼ آسهَى را تىزار وزدًذ (پظآسهَى) .همبدیز هیشاى ّناًمجبضی در
فبساعتبًظ راُرفتي در گزٍُ ّب هحبعجِ ٍ ثب رٍػ آًبلیش ٍاریبًظ در عغح هؼٌبداری 0/05همبیغِ
ؽذ.
یبفتِّبً :تبیج تفبٍت هؼٌبداری در همبدیز ّناًمجبضی در سیزفبسّبی هختلف اعتبًظ راُ رفتي
ثیي گزٍُّبی دچبر صبفی وف پب ٍ ًزهبل ًؾبى داد .هیشاى ّناًمجبضی ػضالت عبق در وَتبُ
هذت ٍ  6هبُ اعتفبدُ اس وفی عجی تغییز وزد.
ًتیجِگیزی :ثب اعتٌبد ثِ ایي ًتبیج هی تَاى اس همبدیز ّناًمجبضی ػضالت عبق پب ثِػٌَاى
ؽبخص هٌبعجی ثزای تَصیف ٍیضگیّبی وٌتزلی حزوبت اضبفی پب اعتفبدُ وزدّ .وچٌیي
اعتفبدُ اس وفی ثب تغییز در فؼبلیت ػضالت ،لبدر ثِ تغییز همبدیز ّناًمجبضی ػضالت عبق پب
هیثبؽذ.

 اطالعات ًَیغٌذُ هغئَل .تلفي09363437156 :
 پغت الىتزًٍیىیhamedesmaeili1987@yahoo.com :
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مقذمٍ
تحمیمبت ًؾبى دادُ اعت وِ ًبٌّجبریّبی عبختبری ٍ
ػولىزدی پب ًظیزصبفی وف پب هیتَاًذ عجت ثزٍس ثذراعتبیی
ججزاًی ٍ تغییزات هىبًیىی در اًذام تحتبًی حیي راُ رفتي
ؽَد (ٍیلیبهشّ ٍ 1وىبراى  ،2001وبفويّ ٍ 2وىبراى ،1999
ّبًتّ ٍ 3وىبراى ً ،2004یگّ ٍ 4وىبراى  .)1993هغبلؼبت
ویٌوبتیىی ًؾبى دادُاًذوِ افزاد دچبر صبفی وف پب در فبس
اعتبًظ راُ رفتي ،الگَی ویٌوبتیىی هتفبٍتی را ًغجت ثِ
افزاد هؼوَلی دارًذ .ثزای هثبل پبٍلّ ٍ 5وىبراى در عبل
 2011ثیبى وزدًذ وِ افزاد دچبر صبفی وف پب ،اٍرصى
ثیؾتزی در هفصل عبةتبالر ًغجت ثِ افزاد ثب عبختبر عجیؼی
دارًذ .تَئیذّ ٍ 6وىبراى در عبل ً 2008یش ثیبى وزدًذ وِ
صبفی وف پب ثب پزًٍیؾي ٍ چزخؼ داخلی اعتخَاى درؽت
ًی ّوزاُ اعت .ثِ ًظز هیرعذ وِ ایي تغییزات ویٌوبتیىی
در ػبرضِ صبفی وف پب در همبیغِ ثب پبی ًزهبل ،عجت ثِ ّن
خَردى ػولىزد هىبًیىی پب هیؽَد.
هغبلؼبت الىتزٍهیَگزافی هجیي تفبٍت الگَی فؼبلیت
ػضالت عبق افزاد دچبر صبفی وف پب ًغجت ثِ پبی ًزهبل
اعت .ثزای هثبل ،گزی ٍثبعوبجیبىً )1968( 7ؾبى دادًذ وِ
ػضالت عبق در افزاد دچبر صبفی وف پب ،فؼبلیت ثیؾتزی
ًغجت ثِ عبختبر ًزهبل پب دارد ٍ یبهَرلیّ ٍ 8وىبراى
(ً )2009یش افشایؼ فؼبلیت ػضالت ایٌَرتَر را در هجتالیبى
ثِ ایي دفَرهیتی عبختبری پب گشارػ وزدًذ.
الگَی هٌبعت فؼبلیت ػضالًی ٍ ّنسهبًی ػولىزد
ػضالت آگًَیغت ٍ آًتبگًَیغت اعزاف هفصل اس هٌظز
ثیَهىبًیىی اّویت ثِعشایی دارد چزا وِ ػبهلی ثزای حفؼ
ثجبت ٍ پبیذاری هفصل ثِؽوبر هیرٍد (ّبثلیّ ٍ 9وىبراى،
11
 .)2008ثِعَرولی دًٍَع ّناًمجبضی ػوَهی ٍ 10جْت دار
در ثزرعی فؼبلیت گزٍُّبی ػضالًی اعزاف هفصل ٍجَد
دارد (لیَدّ ٍ 12وىبراى .)2001 ،در ّناًمجبضی ػوَهی،
1. Williams
2. Kaufman
3. Hunt
4. Nigg
5. Powell
6. Tweed
7. Gray &Basmajian
8. Murley
9. Hubley
10. General co-contraction
11. Directed co-cntraction
12. Llyod

ػضالت آًتبگًَیغت ٍ آگًَیغت اعزاف هفصل ثب ّن ثِ عَر
ثزاثز فؼبل هیؽًَذ ،در حبلیوِ در ّناًمجبضی جْتدار
ػضالت آگًَیغت ٍ آًتبگًَیغت ثب ّن فؼبل هیؽًَذ تب ثب
حوبیت هفصل ًغجت ثِ گؾتبٍرّبی اضبفی ،ثبػث پبیذاری ٍ
ثجبت هفصل ؽًَذ .اػتمبد ثز ایي اعت وِ ّناًمجبضی جْت
دار گؾتبٍرّبی خبرجی را حوبیت وزدُ تب ثبرّبی اضبفی ٍارد
ثز هفصل را وبّؼ دّذ (ػٌجزیبىّ ٍ 13وىبراى .)2012 ،ثب
ٍجَد هغبلؼبت هتؼذد در سهیٌِ فؼبلیت ػضالًی اًذام تحتبًی
افزاد دچبر صبفی وف پب حیي راُ رفتي (ّبًت ٍ ّوىبراى،
2004؛ گزی ٍ ثبعوبجیبى1968 ،؛ هَرلی ٍ ّوىبراى،
 ،)2009aثِ پذیذُ ّناًمجبضی ػضالت عبق ٍ اّویت آى در
ثجبت هفبصل ووتز پزداختِ ؽذُ اعت.
رٍػّبی درهبًی هتفبٍتی ثزای اصالح دفَرهیتیّبی
عبختبری پب ثِ هٌظَر ثْجَد ػولىزد حزوتی اًذام تحتبًی
ٍجَد دارد .اعتفبدُ اس وفیّبی عجی یىی اس رٍػّبی
غیزجزاحی هزعَم اعت .اعبعبً وفیّب ثب هحذٍد وزدى
حزوبت اضبفی پب لبدرًذ اس ػَارض ًبؽی اس صبفی وف پب
جلَگیزی ٍ ػولىزد پب را ثْجَد ثخؾٌذ .ثب هزٍری اجوبلی ثز
پضٍّؼّبی پیؾیي در هَرد اثزگذاری وفیّبی عجی،
هؾبّذُ هیؽَد وِ هغبلؼبت اًجبم گزفتِ در حَسُّبی اصلی
تحلیل ثیَهىبًیىی ًظیز تجشیٍِتحلیل ویٌوبتیىی ،ویٌتیىی
ٍ الىتزٍهیَگزافیىی دعتِثٌذی ؽذُاًذ .ثزای هثبل در
هغبلؼبت ویٌوبتیىی ًؾبى دادُ ؽذُ اعت وِ وفیّب هَجت
وبّؼ حزوبت اضبفی پب در سیزفبسّبی هختلف اعتبًظ راُ
رفتي ٍ دٍیذى هیؽًَذ (اعالهیّ ٍ 14وىبراى.)2009 ،
ّوچٌیي گشارػ ؽذُ اعت وِ وفیّب ًیزٍّبی ٍارد ثز
ثخؼّبی هختلف پب را در افزاد دچبر صبفی وبّؼ دادُاًذ
(ًغتزّ ٍ 15وىبراى2003 ،؛ چيّ ٍ 16وىبراى.)2010 ،
هغبلؼبت هزثَط ثِ الىتزٍهیَگزافی ًیش ًؾبى دادُ وِ اعتفبدُ
اس وفی عجی ثبػث وبّؼ فؼبلیت اضبفی ػضالًی درافزاد
دچبر صبفی وف پب ًغجت ثِ افزاد ًزهبل ؽذُ اعت (هَرلی ٍ
ّوىبراى .)2006 ،ثزای هثبل هَرلی ٍ ّوىبراى ًؾبى دادًذ
وِ اعتفبدُ اس وفیّب فؼبلیت ػضالت درؽت ًئی لذاهی،
درؽت ًئی خلفی ٍ ًبسن ًئی عَیل افزاد دچبر صبفی وف
پب را در ثؼضی اس سیزفبسّبی اعتبًظ ثِ افزاد ثب عبختبر ًزهبل

13. Anbarian
14. Eslami
15. Nester
16. Chen

پضيَص در تًاوبخطی يرسضی ،ديرٌ  ،6ضمارٌ  ،1بُار ي تابستان 3131

پب ًشدیه هیوٌذ (هَرلی ٍ ّوىبراى .)2010 ،اس آًجبییوِ
ػولىزد ػضالت ثِ صَرت یه هجوَػِ ثَدُ ٍ در تؼبهل ثب
یىذیگز فؼبلیت هیًوبیٌــذ ،ارسیبثی همــبدیز هزثــَط ثِ
ّناًمجبضی جْتدار ػضالت لبدر اعت اعالػبت هٌبعجی را
در ارتجبط ثب هیشاى فؼبلیت ػضالت هختلف عبق ًغجت ثِ
یىذیگز در ػولىزد حزوتی اًذام تحتبًی ٍ ثٍِیضُ حیي راُ
رفتي فزاّن آٍرد .ثٌبثزایي ّذف پضٍّؼ حبضز ثزرعی اثز
آًی ٍ عَالًیهذت اعتفبدُ اس وفی رٍی هیشاى ّناًمجبضی
ػضالت عبق پبی افزاد دچبر صبفی وف پب در فبس اعتبًظ راُ
رفتي هیثبؽذ.
مًاد ي ريشَا
در ایي پضٍّؼ ًیوِتجزثی ثب پیؼآسهَى ٍ پظآسهَى تؼذاد
ً 45فز اس داًؾجَیبى هزد داًؾگبُ ثَػلیعیٌب ؽزوت وزدًذ.
گزٍُّبی حبضز در ایي هغبلؼِ ؽبهل گزٍُ ؽبّذ ثب عبختبر
ًزهبل پب (ً15فز) ،گزٍُ وٌتزل دچبر صبفی وف پب (ً 15فز) ٍ
گزٍُ تجزثی دچبر صبفی وف پب (ً 15فز) ثَد .آسهَدًیّب
فبلذ عبثمِی جزاحی ،ؽىغتگی ،عَختگی ،هؾىالت
ػصجی -ػضالًی ،آعیت یب ضزثبت جذی در اًذام تحتبًی
ثَدًذّ .وچٌیي اس اًذام هصٌَػی ٍ ّز ًَع وفی یب وفؼ
عجی ًیش اعتفبدُ ًویوزدًذ.
ؽزایظ اختصبصی ثزای ٍرٍد ثِ گزٍُّبی دچبر صبفی وف
پب ػجبرت ثَد اس افت اعتخَاى ًبٍی در حبلت تحول ٍسى
ثیؼ اس  10هیلیهتز (لغبفت وبرّ ٍ 1وىبراىٍ )2012 ،
هیشاى ارتفبع ًبٍی ًزهبل ؽذُ ونتز اس ( 0/24هَرلی ٍ
ّوىبراى .)2009b،ایي همبدیز ثزای ٍرٍد افزاد ثِ گزٍُ ؽبّذ
ثزای افت ًبٍی ثزاثز ثب  9-5هیلیهتز ٍ ثزای ارتفبع ًبٍی
ًزهبل ؽذُ  0/3-0/24ثَد (لغبفتوبر ٍ ّوىبراى2012 ،؛
هَرلی ٍ ّوىبراى.)2009c ،
ثزاعبط اًذاسُ پبی افزاد حبضز در گزٍُ تجزثی دچبر
صبفی وف پب  ،تَعظ هتخصص ارتَپذی فٌی ،وفی هٌبعت اس
جٌظ چزم ٍ اس ًَع عخت ٍ ایٌَرت عبختِ ؽذ ،ثِعَریوِ
اهىبى اعتفبدُ اس وفیّب در وفؼّبی هختلف ٍجَد داؽت.
آسهَدًیّب پظ اس ٍرٍد ثِ آسهبیؾگبُ ،فزم رضبیتًبهِ
ؽزوت در ایي هغبلؼِ را تىویل وزدًذ .پظ اس آهبدُعبسی
پَعت هحل ًصت الىتزٍدّبی عغحی ثجت فؼبلیت الىتزیىی
ػضالت ثب تزاؽیذى هَّبی سایذ ٍ تویش وزدى ثب الىل عجی،
الىتزٍدّبی عغحی اس جٌظ  Ag-AgClثزاعبط پزٍتىل
1. Letafatkar
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ارٍپبیی  SENIAM2رٍی ػضالت ػضالت درؽت ًئی لذاهی
لذاهی ٍ ًبسن ًئی عَیل آسهَدًیّب ثب فبصلِ هزوش تب هزوش
 20هیلیهتز ًصت ؽذًذ (ّزهٌشّ ٍ 3وىبراى.)2000 ،
الىتزٍد سهیي ًیش رٍی عتیغ درؽت ًی ًصت ؽذ.
اس دعتگبُ ثیَهبًیتَر  ME6000-T16ثب فزوبًظ ًوًَِ
ثزداری ّ 2000زتش ٍ ًغجت رد عیگٌبلّبی هؾتزن 4در
تمَیتوٌٌذُ تفبضلی  110دعیثل ثزای ثجت فؼبلیت ػضالت
اعتفبدُ ؽذ.
ثزای تؼییي ًمبط ولیذی فبس اعتبًظ راُ رفتي اس دٍ ػذد
ولیذ پبیی 5اعتفبدُ ؽذ .یىی اس ایي ولیذّب سیز ثخؼ
خبرجی پؾت پبؽٌِ ٍ دیگزی سیز اٍلیي هفصل وف پبیی-
اًگؾتی پبی فزد ًصت ؽذ .در ایي ٍضؼیت چْبر ًمغِ تؼییي
وٌٌذُ فبس اعتبًظ راُ رفتي لبثل تؾخیص ثَد؛ توبط پبؽٌِ،
توبط اًگؾتبى ،جذا ؽذى پبؽٌِ اس سهیي ٍ جذا ؽذى
اًگؾتبى اس سهیي .در ثزرعی فبس اعتبًظ ،ایي فبس ثِ عِ
سیزفبر هجشای توبط ،هیذاعتبًظ ٍ پزٍپبلضى تمغین ثٌذی
ؽذ (ؽىل .)1
پظ اس ًصت الىتزٍد ٍ ولیذّبی پبیی ،آسهَدًیّب هغیز
 14هتزی راُ رفتي را ثب عزػت خَد اًتخبثی  3تب  6ثبر عی
وزدًذ تب ثب ؽزایظ آسهبیؾگبُ آؽٌب ؽًَذ .پظ اس آؽٌبیی ثب
هغیز ٍ ؽزایظ آسهبیؾگبُّ ،ز یه اس آسهَدًیّب در ٍضؼیت
پب ثزٌِّ ایي هغیز را عِ ثبر عی وزدًذ .گزٍُ تجزثی دچبر
صبفی وف پب ػالٍُ ثز ٍضؼیت پب ثزٌِّ ایي هغیز را ثب وفؼ
( 3تىزار) ٍ وفؼ ّوزاُ ثب وفی ( 3تىزار) عی وزدًذ .در
اًتْب اس آسهَدًیّب دٍ هزتجِ حذاوثز اًمجبض ارادی اس ػضالت
هَرد ثزرعی گزفتِ ؽذ (هَرلی ٍ ّوىبراى .)2009b ،ثزای
اًجبم حذاوثز اًمجبض ارادی ایشٍهتزیه ػضلِ درؽت ًئی
لذاهی ،فزد در حبلت ایغتبدُ لزار هیگزفت ٍ در ثزاثز حزوت
دٍرعی فلىؾي ٍی همبٍهت اػوبل هیؽذ ٍ اس اٍ خَاعتِ
هیؽذ تب حذاوثز اًمجبض خَد را ایجبد وٌذ ٍ ثزای ػضلِ
ًبسن ًئی عَیل پبی فزد در حبلت عَپیًیؾي لزار دادُ
هیؽذ ٍ ثِ اٍ فزهبى دادُ هیؽذ وِ در پبی خَد پزًٍیؾي
ایجبد وٌذ ٍ در همبثل حزوت اٍ همبٍهت اػوبل هیؽذ
(هَرلی ٍ ّوىبراى.)2009b ،

2. WWW.SENIAM.ORG
3. Hermens
4. Common-Mode Rejection Ratio
5. Foot switch
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ضکل  :3تطخیص سیزفاسَای فاس استاوس با استفادٌ اس کلیذَای پایی

پظ اس اتوبم آسهبیؾبت در هزحلِ پیؼآسهَى ،اس افزاد
گزٍُ تجزثی دچبر صبفی وف پب تؼْذ گزفتِ ؽذ وِ اس وفی
تجَیش ؽذُ در داخل وفؼ ثِهذت ؽؼ هبُ ٍ رٍساًِ حذالل
ثِهذت  4عبػت اعتفبدُ وٌٌذ .ثزای اعویٌبى اس صحت رًٍذ
وبر در عَل هذت  6هبِّ ارتجبط هغتوز حضَری ٍ تلفٌی ثب
آسهَدًیّب ثزلزار ثَد .پظ اس گذؽت ؽؼ هبُ اس پیؼآسهَى،
آسهَدًیّبی حبضز در عِ گزٍُ هزاحل ؽزح دادُ ؽذُ را ثِ
ػٌَاى پظآسهَى تىزار وزدًذ.
دادُّبی حبصل اس الىتزٍهیَگزافی ثب اعتفبدُ اس ًزم افشار
هگبٍیي  3/1تجشیِ ٍ تحلیل ؽذًذ .اس یه فیلتز هیبى گذر
 10تب ّ 450زتش اعتفبدُ ؽذ .ثزای ّز یه اس ػضالت هَرد
ثزرعی هیشاى فؼبلیت ػضلِ در ّز فبس ثِػٌَاى درصذی اس
حذاوثز اًمجبض ارادی ایشٍهتزیه ثیبى ؽذ تب ثزای هحبعجِ
هیشاى ّناًمجبضی هَرد اعتفبدُ لزار ثگیزد .اس راثغِی سیز
ثزای هحبعجِ هیشاى ّناًمجبضی اعتفبدُ ؽذ (ػٌجزیبى ٍ
ّوىبراى.)2012 ،

در راثغِ ثبال ّز چِ ػذد حبصلِ ثِ صفز ًشدیهتز ثبؽذ،
هیشاى ّن اًمجبضی ثیؾتز ٍ ّز چِ ػذد حبصلِ ثِ -1 ٍ1
ًشدیهتز ؽَد هیشاى ّن اًمجبضی وبّؼ هییبثذ (ػٌجزیبى ٍ
ّوىبراى.)2012 ،
تجشیِ ٍ تحلیل آهبری دادُّب ثب ًزم افشار ً SPSSغخِ
 18اًجبم ؽذ .ثزای تؼییي ًزهبل ثَدى تَسیغ دادُّب اس آسهَى
ؽبپیزٍٍ -یله اعتفبدُ ؽذ .اس آًبلیش ٍاریبًظ یهعَیِ ثزای
همبیغِ گزٍُّب اعتفبدُ ؽذ ٍ در صَرت هؼٌبدار ثَدى آسهَى
تؼمیجی تَوی ثِوبر گزفتــِ ؽـــذ .ثزای همبیغــِ هیشاى
ّناًمجبضی در افزاد دچبر صبفی وف پب در ؽزایظ ثب وفؼ ٍ
وفؼ ّوزاُ ثب وفی اس آسهَى تی ّوجغتِ اعتفبدُ ؽذ .عغح
هؼٌبداری  α;0/05در ًظز گزفتِ ؽذ.
وتایج ي یافتٍَا
هؾخصبت آسهَدًیّبی ؽزوتوٌٌذُ در ایي پضٍّؼ ،پظ اس
اًجبم هؼبیٌبت السم ،در جذٍلً ،1 .ؾبى دادُ ؽذُ اعت .افزاد
ؽزوتوٌٌذُ در گزٍُّبی هختلف ایي پضٍّؼ در هتغیزّبی
لذ ،جزم ٍ عي ّیچ اختالفی ًذاؽتٌذ .اختالفبت هَجَد ثیي
گزٍُّب در ؽبخصّبی هزثَط ثِ عبختبر وف پب وِ اعبط
لزار گزفتي افزاد در گزٍُّبی هغبلؼِ حبضز ثَد.
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ًتبیج هزثَط ثِ همبیغِ همبدیز هیشاى ّناًمجبضی ثیي عِ
گزٍُ در پیؼآسهَى در ًوَدار  1آٍردُ ؽذُ اعتّ .وبىعَر
وِ هالحظِ هیؽَد ،هیشاى همبدیز ّناًمجبضی عی
سیزفبسّبی هیذاعتبًظ (گزٍُ تجزثی دچبر صبفی وف پب
 ،P;0/044گزٍُ وٌتزل دچبر صبفی وف پب ٍ )P;0/018
پزٍپبلضى (گزٍُ تجزثی دچبر صبفی وف پب  ،P;0/026گزٍُ
گزٍُ وٌتزل دچبر صبفی وف پب  )P;0/047در افزاد دچبر
صبفی وف پب ثِ عَر هؼٌبداری ثیؾتز ثَد.
همبیغِ هیشاى ّناًمجبضی ػضالت تحت ثزرعی افزاد
دچبر صبفی وف پبدر ؽزایظ ثب وفؼ ٍ وفؼ ّوزاُ ثب وفی
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در ًوَدار ً 2وبیؼ دادُ ؽذُ اعت .اعتفبدُ اس وفی هیشاى
همبدیز ّناًمجبضی در سیزفبس توبط پبؽٌِ را افشایؼ
( ٍ )P;0/009ثبلؼىظ در سیزفبس هیذاعتبًظ ایي هیشاى را
وبّؼ دادُ اعت (.)P;0/015
همبیغِ ّناًمجبضی در هچ پبی گزٍُ تجزثی دچبر صبفی
وف پب ثیي پیؼآسهَى ٍ پظآسهَى در فبسّبی هختلف راُ
رفتي در ًوَدار ً 3ؾبى دادُ ؽذُ اعتّ .وبىعــَر وِ
هؾــبّذُ هیؽَد هیشاى ّناًمجبضی در فبس توبط پبؽٌِ در
پظآسهَى ثِعَر هؼٌبداری ثیؾتز اعت (.)P=0/033

جذيل  :3مطخصات دمًگزافیکی آسمًدویَای ضزکت کىىذٌ در پضيَص .عالمت ( )بیانگز اختالف بیه
گزيٌَای دچار صافی کف پاي گزيٌ ضاَذ میباضذ)(:P=0.05 .

هتغیزّب

گزٍُ پبی صبف تجزثی

گزٍُ ؽبّذ

گزٍُ پبی صبف وٌتزل

تؼذاد (ًفز)
عي (عبل)
جزم (ویلَگزم)
لذ (عبًتیهتز)
افت ًبٍی (هیلیهتز)
ارتفبع ًبٍی ًزهبل ؽذُ

15
24/4 ± 2/16
81/93 ± 17/43
177/26 ± 4/31
15/2 ± 3
0/19 ± 0/01

15
25/86 ± 2/32
78/13 ± 26/93
168/06 ± 27/71
6/6 ± 1/24
0/28 ± 0/029

15
24/46 ± 1/95
72/2 ± 21/26
177/4 ± 3/35
13/66 ± 2/6
0/18 ± 0/016

ومًدار  :3مقایسٍ مقادیز میشان َماوقباضی عضالت ساق ،بیه گزيٌَای حاضز در مطالعٍ
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ومًدار  :6مقایسٍ میشان َماوقباضی عضالت افزاد حاضز در گزيٌ تجزبی دچار صافی کف پابیه حالتَای پای بزَىٍ
ي کفص  +کفی در پیصآسمًن

ومًدار  :1مقایسٍ مقادیز َماوقباضی گزيٌ تجزبی دچار صافی کف پادر پیصآسمًن ي پسآسمًن
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ًتبیج تفبٍت هؼٌبداری در هیشاى ّناًمجبضی در سیز فبسّبی
هختلف راُ رفتي در گزٍُ وٌتزل دچبر صبفی وــف پبدر
پظآسهَى ًغجت ثِ پیؼآسهَى ًؾبى ًذاد (.)P=0/05
بحث ي وتیجٍگیزی
ّذف اس ایي هغبلؼِ ثزرعی تأثیز فَری ٍ عَالًی هذت وفی
ثز هیشاى ّناًمجبضی فؼبلیت ػضالت عبق افزاد دچبر صبفی
وف پبدر فبس اعتبًظ راُ رفتي ثَدً .تبیج ایي هغبلؼِ ًؾبى
داد وِ هیشاى ّناًمجبضی در سیزفبسّبی هختلف اعتبًظ در
افزاد دچبر صبفی وف پب ًغجت ثِ افزاد ًزهبل هتفبٍت اعت؛
ثِعَریوِ در سیزفبسّبی هیذاعتبًظ ٍ پزٍپبلضى ایي همبدیز
در افزاد دچبر صبفی وف پب ثیؼتز اعتّ .نچٌیي ًتبیج
ًؾبى داد وِ اعتفبدُ اس وفی ّناًمجبضی را در افزاد دچبر
صبفی وف پب در سیزفبس توبط پبؽٌِ افشایؼ دادُ ٍ در سیزفبس
هیذاعتبًظ وبّؼ هیدّذ .در عَالًیهذت ًیش اعتفبدُ اس
وفی ثبػث تغییز در هیشاى ّناًمجبضی در فبس توبط پبؽٌِ
ؽذُ ٍ ایي همذار را افشایؼ دادُ اعت.
هغبلؼبت هتؼذدی ًؾبى دادُ اًذ وِ افزاد دچبر صبفی وف پب
در فبس اعتبًظ دارای ثیثجبتی ثبال ٍ حزوتپذیزی سیبدی در
پب ّغتٌذ (پبٍل ٍ ّوىبراى2010 ،؛ ّبنّ ٍ 1وىبراى،
2008؛ ثزتبًیّ ٍ 2وىبراىّ .)1999 ،ناًمجبضی جْتدار
ػضالًی یىی اس رٍػّبی اصلی عیغتن ػصجی اعت تب ایي
عیغتن ثٍِعیلِ آى ثتَاًذ ٍضؼیت ٍ هَلؼیت اًذام را ثبثت
وٌذ (عَسٍویً .)2001 ،3تبیج هغبلؼبت ًؾبى دادُ اعت وِ
ّناًمجبضی ػضالًی ٍ ػولىزد ػضالت ثزای تَلیذ حزوت
هیتَاًٌذ ثِعَر هجشا وٌتزل ؽًَذ .ثِ ایي هؼٌی وِ همذاری
اس فؼبلیت ػضالت صزف اًجبم حزوت ؽذُ ٍ همذاری اس
فؼبلیت ػضالت ًیش صزف ایجبد ّناًمجبضی ػضالًی ؽَد
(یبهبساوی .)1994 ،4گزی ٍ ثبعوبجیبى در هغبلؼِ خَد ًؾبى
دادًذ وِ افزاد دچبر صبفی وف پب ثزای حفؼ ثجبت ٍ پبیذاری
پب ٍ ًیز ثزای حفؼ لَط عَلی داخلی پبی خَد اس ػضالت
ثزٍى پبیی ٍ ػضالت عبق خَد اعتفبدُ هیوٌٌذ (گزی ٍ
ثبعوبجیبىّ .)1968 ،وچٌیي فزیظّ ٍ 5وىبراى در عبل
 ،1995ثیبى وزدًذ وِ هىبًیشم وٌتزل حزوبت ػضالت درٍى
پبیی هیتَاًذ ثبػث فزاّن آهذى حوبیت اضبفی ثزای عبختبر
1. Houk
2. Bertani
3. Suzuki
4. Yamazaki
5. Ferris
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پب ثبؽذ ٍ هیتَاًذ ثبػث ججزاى ػذم تَاًبیی عیغتن اعىلتی
در افزاد دچبر صبفی وف پبؽَد (وبیّ ٍ 6وىبراى .)1991 ،ثب
ثب تَجِ ثِ ثیثجبتی ثیؾتز پب در افزاد دچبر صبفی وف پب ٍ
ثیؾتز ثَدى حزوت پذیزی پبی آىّب ،ثِ ًظز هیرعذ وِ
یىی اس راُوبرّبی ججزاًی عیغتن ػصجی ثزای جلَگیزی اس
ثیثجبتی پب ،افشایؼ همبدیز هیشاى ّناًمجبضی در ػضالت عبق
پبی ایي افزاد اعت .اس دیگز هىبًیشمّبی ججزاًی ثذى ثزای اس
ثیي ثزدى اثزات ثیثجبتی پب وِ ًبؽی اس صبفی وف آى اعت،
هیتَاى ثِ هغبلؼِ تَهی ٍ 7هىٌتبػ در عبل  2012اؽبرُ
وزد .آًْب در هغبلؼِ خَد ًؾبى دادًذ وِ افزاد دچبر صبفی
وف پب ،در ًبحیِ هفصل راى دارای چزخؼ خبرجی ثیؾتزی
ًغجت ثِ افزاد ًزهبل ّغتٌذ .افشایؼ چزخؼ خبرجی راى ثب
اثذاوؾي پب ّوزاُ ثـَدُ ٍ ثبػــث وبّؼ حزوبت اضبفی پب
هیؽَد .ایي هىبًیشم ثِصَرت َّؽوٌذاًِای ثبػث ججزاى
هىبًیشم حزوبت اضبفی پب در افزاد دچبر صبفی وف پب هیؽَد
تب اس لحبػ ثبرّبی ٍاردُ ثز عبختبرّبی اًذام تحتبًی ًغجت ثِ
افزاد ػبدی تفبٍتی ًذاؽتِ ثبؽٌذ (تَهی ٍ هىٌتبػ.)2012 ،
ایي هىبًیشم هىبًیىی ثب هىبًیشم ػصجی ّناًمجبضی ّوزاُ
هی ؽَد تب ثبػث وبّؼ حزوبت اضبفی پب ؽَد ٍ ثبرّبی
هىبًیىی اضبفی ٍ ثیثجبتی پب را وبّؼ دٌّذ.
هیشاى ّن اًمجبضی ثیي دٍ گزٍُ در فبس توبط پبؽٌِ
تفبٍتی ًذاؽت .هغبلؼبت گذؽتِ حبوی اس ایي هغلت اعت وِ
در ایي فبس ،هیشاى اٍرصى لغوت ػمت 8پبی افزاد دچبر صبفی
وف پب ،اس افزاد ًزهبل ثیؼتز اعت (پبٍل ٍ ّوىبراى2011 ،؛
هَرلی ٍ ّوىبراى2009a،؛ تَهی ٍ هىٌتبػ .)2012 ،ثبتَجِ
ثِ ػذم تفبٍت اس لحبػ ػولىزد ّناًمجبضی ػضالًی هیتَاى
چٌیي ًتیجِ گزفت وِ حزوت اضبفی ػمت پب در سیزفبس
توبط پبؽٌِ هٌؾبء غیز ػضالًی دارد ٍ ػضالت وٌتزلی رٍی
ایي حزوت ًذارًذ.
ًتبیج هغبلؼِ هب ًؾبى داد وِ در پیؼآسهَى ٍ در
ٍضؼیتی وِ افزاد حبضز در گزٍُ تجزثی دچبر صبفی وف پب
وفی اعتفبدُ وزدًذ ،اثز فَری اعتفبدُ اس وفی ثبػث افشایؼ
هیشاى ّناًمجبضی در سیزفبس توبط پبؽٌِ ٍ وبّؼ ایي هیشاى
در فبس هیذاعتبًظ ؽذ .اعتفبدُ اس ایي ٍعبیل حزوبت اضبفی
پب را هحذٍد هیوٌذ (اعالهی ٍ ّوىبراى2009 ،؛ ریتچیٍ 9

6. Kaye
7. Twomey
8. Rearfoot
9. Ritchie
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ّوىبراى ٍ )2012 ،ثبػث ثجبت ثیؼتز پب ؽذُ ثِ عَریىِ
ثبػث افشایؼ عَپیًیؾي پب ؽذُ ٍ هیشاى پزًٍیؾي ٍ هذت
سهبى ثبلی هبًذى پب در پزًٍیؾي را وبّؼ هیدّذ (ریتچی ٍ
ّوىبراى .)2012 ،ثٌبثزایي هیتَاى ًتیجِ گزفت وِ اعتفبدُ
اس وفی در فبس اعتبًظ راُ رفتي ثبػث پبیذاری ٍ ثجبت ثیؾتز
پب ؽذُ ٍ حزوبت اضبفی پب را هحذٍد هیوٌذ ٍ درًتیجِ ّن-
اًمجبضی ػضالت عبق در ایي افزاد وبّؼ پیذا هیوٌذ.
ًتبیج ایي تحمیك در پظآسهَى ًؾبى داد وِ اعتفبدُ
عَالًی هذت اس وفی ثبػث افشایؼ ّناًمجبضی در سیزفبس
توبط پبؽٌِ هیؽَد (ًتبیج هؾبثِ در پیؼآسهَى) .در سیزفبس
هیذاعتبًظ پیؼآسهَى در ٍضؼیت اعتفبدُ اس وفی همبدیز
ّناًمجبضی ًیش وبّؼ یبفتً .یگ ٍ ّوىبراى در عبل 1999
در هغبلؼِ خَد ثیبى وزدًذ تصَر ایٌىِ اعتفبدُ اس وفیّب
ثبػث تغییز در فؼبلیت ػضالت هیؽَد ،هغیز خَد تزجیحی
دارد .ثذیي صَرت وِ ّزگبُ وفی هغیز وٌتزل حزوتی ػضلِ
را حوبیت وٌذ ،ثبػث وبّؼ در فؼبلیت ػضلِ هیؽَد (ًیگ
ٍ ّوىبراى .)1999 ،ثب تَجِ ثِ ایٌىِ اعتفبدُ اس وفی ثبػث
تغییز در فؼبلیت ػضالت هیؽَد (هَرلی ٍ ّوىبراى،
2009a؛ ًغتز ٍ ّوىبراى2003 ،؛ هَرلی ٍ ّوىبراى 2006؛
هَرلی ٍ ّوىبراى  ،)2010در ًتیجِ ّناًمجبضی ػضالًی ًیش
تغییز هیوٌذ .اس آًجبییوِ هؼوَالً اس وفیّب ٍ ٍعبیل
اٍرتَتیىی ثزای اصالح ٍ یبدگیزی الگَّبی حزوتی جذیذ
اعتفبدُ هیؽَد (وبئَّ ٍ 1وىبراى ،)2009 ،هی تَاى گفت
وِ اعتفبدُ اس وفی ثبػث آهَسػ الگَّبی فؼبلیت ػضالًی
جذیذی اس عزیك عیغتن ػصجی هیؽَد ٍ در صَرت
اعتفبدُ هىزر اس ایي الگَّب ،ایي الگَّبی جذیذ رفتِ رفتِ ثِ
الگَی جبری در عیغتن حزوتی ثذى ؽذُ ٍ هیتَاًذ در
عَالًیهذت ٍ ثذٍى اعتفبدُ اس وفی تَلیذ ؽًَذ.
ایي هغبلؼِ دارای هحذٍدیتّبیی ثَد وِ اس آى جوــلِ
هیتَاى ثِ ػذم هغبلؼِ فؼبلیت ایٌَرتَر اصلی پب یب درؽت
ًئی خلفی اؽبرُ وزد وِ ػلت آى ًیبس ثِ ثجت
الىتزٍهیَگزافی عَسًی ثَد.
وتیجٍگیزی کلی
هغبلؼِ حبضز ثِ ثزرعی ؽبخص وٌتزل حزوبت اضبفی پب
(ّناًمــجبضی ػضالت عبق پب) یب ًؾبىدٌّذُی ثیثجبتی پب
پزداختِ اعت .ثًِظز هیرعذ وِ ایي ؽبخص ،هؼیبر هٌبعجی
1. Kao

ثزای همبیغِ ػولىزد ػضالًی ثیي افزاد ثب پبعچزّبی هتفبٍت
در پب را هیتَاًذ فزاّن وٌذّ .وچٌیي یىــی اس هىبًــیشم-
ّبی وٌتزلوٌٌذُ حــزوبت اضــبفی پب ّناًمجبضی اعت ٍ ثب
اعتفبدُ اس وفی ایي ؽبخص دعتخَػ تغییز هیؽَد.
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