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   چكيده
ه ضعف عضالت            وده است آ ر آن ب ده ب تاآنون بر اساس فرضيات آندال و همكارانش، عقي

زان قوس آمري مي         مفصل ران، س شكم و باز آننده زايش مي دامي لگن و اف بب چرخش ق
ود رار داده    . ش ئوال ق ورد س يه را م ن فرض حت اي ر ص ات اخي ي از تحقيق ا برخ ام
درت عضالت شكم و                    ). ٨،٧،٦،٥،٤،٣،٢(اند اط ق ق، بررسي ارتب ن تحقي ام اي هدف از انج

ود              زان قوس آمر ب ا مي ق،       . باز آننده مفصل ران ب رد سا    ٩٠آزمودني هاي تحقي ر    م لم غي
د     ٤٤/٧٠ ± ٥٤/١٠ سال، وزن   ٩/٢١ ±٧٩/١ورزشكار با ميانگين سن    وگرم و ق  ٠٧/٦ آيل

از             .  سانتي متر بودند   ٨٦/١٧٦ ± درت عضالت ب ميزان قوس آمر، قدرت عضالت شكم و ق
ا و          آننده مفصل ران، به ترتيب به وسيله خط        آش منعطف، آزمون پائين آوردن مستقيم پاه

ار توصيفي     . يري شد دينامومتر ديجيتال اندازه گ    يافته هاي تحقيق با استفاده از روشهاي آم
د ل گردي ه و تحلي ا، تجزي ان متغيره ستگي مي درت . و همب ان ق ايج، رابطه معني داري مي نت

اي راست       ) =r ١١/٠(عضالت شكم با ميزان قوس آمر      ده پ  ١١/٠(و قدرت عضالت بازآنن
r= (پ شان ندادن   ) =r ١١/٠(و چ ر را ن وس آم زان ق ا مي ن   . دب اي اي ه ه اس يافت ر اس ب

ه                               ده مفصل ران ب از آنن درت عضالت شكم و ب ا ق ه ضعف و ي تحقيق، به نظر نمي رسد آ
ه آمري                     ادل عضالني موجود در ناحي ه تع دون توجه ب د در      -صورت مطلق و ب  لگني بتوان

وثر باشد ر م زان قوس آم رات مي ه  . تغيي اير عضالت ناحي رد س د عملك ر، باي ان ديگ ه بي ب
ري درت    لگ-آم ا ق زان ضعف و ي ه مي ه ب ا توج رار داد و صرفا ب ه ق ورد توج ز م ي را ني ن

  . در مورد تجويز حرآات اصالحي تصميم گيري نشود برخي از عضالت اين ناحيه،
  

  قوس آمر، عضالت شكم، عضالت باز آننده مفصل ران، قدرت: واژه هاي آليدي

  

  مقدمه
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يده اي متشكل از مهره ها، ديسكها، عضالت و      ستون فقرات به عنوان رآن اصلي تنه، ساختار پيچ        
ه      ورد توج ف م اي مختل ر آسيب ه ودن در براب ستعد ب ل م ه دلي ه ب د آ ي باش ددي م اي متع رباطه

ه است     رار گرفت ادي ق ان زي ع  (محقق ل از منب ه نق رات،    ). ٩ب سمتهاي ستون فق رين ق م ت يكي از مه
م   قوس آمري است آه در صورت غير طبيعي بودن، مي تواند تعادل            ر ه  بدن را در حالت ايستاده ب

ژه اي           ). ١(زند اين قوس به دليل تحمل وزن باال تنه و ارتباط مستقيم با لگن خاصره، از اهميت وي
ادل         . برخوردار است  ر تع به طوري آه هر گونه افزايش و يا آاهش در ميزان اين قوس مي تواند ب

يكي از عواملي    .  لگني شود  -يه آمري بدن تاثير گذاشته، سبب بروز ناهنجاري هاي مختلف در ناح         
ؤثر باشد،          -آه گمان مي رود در به هم خوردن تعادل ناحيه آمري            لگني و انحرافات قوس آمري م

ه   -در وضعيت آناتوميك، عضالت ناحيه آمري . عملكرد عضالت موجود در اين ناحيه است   لگني ن
ا     تنها با اعمال خود سبب حفظ وضعيت مناسب لگن ه ب ضادشان    مي شوند بلك ال ترآيبي و مت  اعم

ه             ). ١( خلفي لگن نيز مي گردند     -سبب چرخش هاي قدامي    دن ب دامي ب عضالت شكمي در قسمت ق
شكيل مي                           ر روي لگن ت رو را ب ك زوج ني ي، ي همراه عضالت باز آننده مفصل ران در قسمت خلف

ان اض همزم ه انقب د آ زان قوس آ ١دهن اهش مي ا آ ي لگن و متعاقب ا، سبب چرخش خلف مري  آنه
د د ش زايش   . خواه دامي لگن و اف د سبب چرخش ق ي توان ذآور م ه، ضعف در عضالت م درنتيج

  . ميزان قوس آمري گردد
د و تصديق آن توسط ساير     ) ١( و همكارانش٢اين فرضيه براي اولين بار توسط آندال  مطرح گردي

 اي مورد  باعث شد تا به طور گسترده  ) ١٢(٥و جول )١١(٤، آيسنر)١٠(٣محققين همچون آايليت
رار          ) ١٣(١٩٨٧ در سال    ٦اما واآر . پذيرش قرار گيرد   براي اولين بار اين فرضيه را مورد سؤال ق

ان . داد اط مي ي ارتب ه بررس  وي ب
ر روي                           ددي را ب ري هاي متع دازه گي درت عضالت شكم پرداخت و ان قوس آمر، چرخش لگن و ق

ا استفاده از خط آش     . جام داد  سال ان٣٢ تا ٢٠با دامنه سني)  زن٢٣مرد،  ٨( فرد سالم ٣١ او ب
ومتر٧منعطف ا ٨، اينكالين ستقيم پاه ائين آوردن م ون پ زان قوس ٩(D.S.L.L)و آزم ب مي ه ترتي  ب

ه          . آمر، چرخش لگن و قدرت عضالت شكم را اندازه گيري آرد           نتايج حاآي از آن بود آه هيچ گون
ز ١٠هينو. ارتباط معني داري بين متغيرهاي مذآور وجود ندارد يالدي ١٩٩٠سال    در ني در ) ١٤( م

دن،                         از شدن مفصل ران و راستاي ب ه حرآتي ب ان دامن ضمن تحقيقي به منظور بررسي ارتباط مي
رار داد             ه ق  ٢٥وي از . ارتباط ميان قوس آمر، چرخش لگن و قدرت عضالت شكم را مورد مطالع

ه سني      )  زن ١٥ مرد و    ١٠(بزرگسال سالم  ا    ٢١با دامن رد      ٤٩ ت ز       . سال استفاده آ ان، او ني  در پاي
درت عضالت شكم                 ) ١٣(همچون واآر  ارتباط معني داري ميان ميزان قوس آمر، چرخش لگن و ق
  . مشاهده نكرد

به بررسي ارتباط قوس آمر، چرخش لگن و ) ١٥(١٩٩٢ نيز در سال ١١درهمين راستا، مور
رداخت و ارتباط  بيمار مبتال به آمردرد مزمن پ١٩  فرد سالم و١٩ ميزان باز شدن مفصل ران در

                                                           
1 .  Co-contraction 
2. Kendall  
3 .  Cailliet 
4 .  Kisner 
5. Jull  
6. Walker 
7 .  Flexible ruler 
8 .  Inclinometer 
9 .  Double Straight Leg Lowering  
10 .  Heino 
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 در سال ١در ادامه يوداس. معني داري ميان هيچ يك از متغيرهاي مورد نظر به دست نياورد
 مرد و زن ٩٠ تر بر روي گسترده را با همان روش ولي به صورت) ١٣(تحقيق واآر) ٢(١٩٩٦

ت وي عالوه بر قدرت عضالت شكم، طول اين عضال.  سال انجام داد٦٩ تا ٤٠سالم با دامنه سني
و عضالت باز آننده مفصل ران را نيز اندازه گيري آرد و در پايان، به نتايجي مشابه با يافته هاي 

در تحقيق مذآور ارتباط ضعيفي بين قوس آمر و چرخش لگن در حالت . دست يافت) ١٣(واآر
اما ارتباطي بين ساير متغيرها با ميزان قوس آمر و چرخش مشاهده نشد و . ايستاده وجود داشت

در نهايت، يوداس همچون . تنها در زنان، قدرت عضالت شكم با چرخش لگن در ارتباط بود
وجود ارتباط معني دار ميان قدرت وطول عضالت شكم و باز ) ١٥(و مور) ١٤(، هينو) ١٣(واآر

 . آننده مفصل ران را با ميزان قوس آمر تائيد نكرد
الت شكم بر ميزان قوس آمر و چرخش به بررسي تاثير تقويت عض) ٤(١٩٩٧  نيز در سال٢لوين

وي آزمودني ها را به دو . پرداخت)  زن٣٢ مرد، ٨( ساله سالم٣٥ تا ١٨  دانشجوي٤٠ لگن در
 هفته به انجام ٨آنگاه گروه آزمايش به مدت . آنترل تقسيم نمود  نفري آزمايش و٢٠گروه 

ميزان  .ا دريافت نكردتمرينات تقويت عضالت شكم پرداخت در حالي آه گروه آنترل تمريني ر
قوس آمر، چرخش لگن و قدرت عضالت شكم، قبل و بعد از دوره تمرينات، به ترتيب با خط آش 

نتايج بيانگر . منعطف، اينكالينومتر و آزمون تعديل شده پائين آوردن مستقيم پاها اندازه گيري شد
مرينات تقويتي در  هفته ت٨ آن بود آه علي رغم افزايش معني دار قدرت عضالت شكم پس از

همچنين قبل . گروه آزمايش، تغييري در ميزان قوس آمر و چرخش لگن اين افراد به وجود نيامد
و بعد از دوره تمرينات، تفاوت معني داري ميان گروه آزمايش و آنترل در ميزان قوس آمر و 

 ، به ٢٠٠٦  تا٢٠٠٠نيز در سالهاي ) ٥(٤و آيم) ٣ (، يوداس)٦(٣بيكهام .چرخش لگن ديده نشد
لگني پرداختند و نتايج مشابهي را -بررسي ارتباط ميان قدرت عضالت مذآور و ثبات ناحيه آمري

  . گزارش نمودند
ه است     در ن    . داخل آشور نيز تحقيقات متعددي در مورد موضوع حاضر صورت گرفت ا غالب اي ام

زان قوس آمر پرداخ              ا مي درت عضالت شكم ب ين ق اط ب د  تحقيقات به بررسي ارتب ه ان وان   . ت ه عن ب
ل ناهنجاري                ) ١٦(١٣٦٨نمونه، قراخانلو در سال      زان و عل ه بررسي مي ه ب در راستاي تحقيقي آ

اط معني داري                 ٢٩٣هاي ستون فقرات در      ه ارتب رد آ زارش آ ود گ ه ب  دانش آموز تهراني پرداخت
ر وجود دارد زان قوس آم درت عضالت شكم و مي ان ق ارت وضعيت. مي ق از چ ن تحقي  وي در اي

ه آمري و از آزمون                           زايش يافت ابي قوس اف راي ارزي ورك و صفحه شطرنجي ب بدني آزمون نيوي
 .  ثانيه براي ارزيابي قدرت عضالت شكم استفاده آرد٦٠دراز نشست در 

زايش قوس آمري و       زارش شيوع اف ه گ ا  در همين راستا، تحقيقات متعددي ب دگي    ي ضعف و برآم
انلو             آه در   ) ١٧-٣٠(عضالت شكمي پرداختند   ه شيوه قراخ ا ب ان برخي از آنه ، وجود   )١٦(اين مي

ه ي رابط زارش        -معن ر را گ وس آم زان ق كم و مي ضالت ش عف ع ان ض ت مي  دار مثب
عالوه بر اين، برخي ديگر از تحقيقات به تاثير مثبت تمرينات اصالحي             ). ٢٧،٢٥،١٨،١٧(نمودند

تند      اره داش ري اش وس آم زان ق اهش مي ر آ وان نمون  ). ٣١-٣٤(ب ه عن ال  ب شمندي در س ه، دان
زان قوس آمري        به بررسي تاثير تقويت عضالت شكم و) ٣٤(١٣٨٤ ر مي ده مفصل ران ب باز آنن
ه آمري              ١٤ تا   ١١ دانش آموز پسر     ٣٠وي از   . پرداخت ه ناحي زايش يافت  ساله آه داراي قوس اف
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درت عضالت شكم و            . بودند در دو گروه آزمايش و آنترل استفاده آرد         ق، ق ده    در اين تحقي از آنن ب
ه وسيله خط آش منعطف                     زان قوس آمر ب يكالس و مي رو سنج دستي ن ه وسيله ني مفصل ران ب

ق، پس از              . اندازه گيري شد    ن تحقي ه هاي اي اوت معني           ٨براساس يافت ويتي تف ات تق ه تمرين  هفت
روه      ين گ ري، ب وس آم زان ق ا مي صل ران و متعاقب ده مف از آنن كم و ب درت عضالت ش داري در ق

زايش و                    .  آنترل مشاهده شد    آزمايش و  ذآور اف درت عضالت م ايش، ق روه آزم ه در گ ه طوري آ ب
  . ميزان قوس آمري آاهش يافت

اط معني دار                              ه وجود ارتب ذآور داخل آشور، ب ات م ه تحقيق ه در آلي در نتيجه مشاهده مي شود آ
ه     هر . ميان قدرت عضالت شكم و باز آننده مفصل ران با ميزان قوس آمر اشاره شده است                د آ  چن

دك       سيار ان ده مفصل ران ب از آنن ا تقي   . مي باشد   تحقيقات انجام شده در مورد قدرت عضالت ب ام
د     ) ٨(١٣٨٠و چوبينه در سال   ) ٧(١٣٧٨زاده نادري در سال      اوتي دست يافتن ايج متف ه نت تقي  . ب

ال  ادري در س ر در    ) ٧(١٣٧٨زاده ن وس آم زان ق ا مي كم ب درت عضالت ش اط ق ه بررسي ارتب ب
روه            ٤٠وي از   . كاران و غير ورزشكاران پرداخت    ورزش ر سالم در دو گ  نفري   ٢٠ دانشجوي دخت

درت عضالت      .  سال استفاده آرد   ٢٦ تا   ٢٢ورزشكار و غيرورزشكار با دامنه سني        قوس آمر و ق
ري شد    شكم به ترتيب با خط آش منعطف و آزمون پائين آوردن مستقيم پاها دازه گي ان، . ان  در پاي

االت  م ب ي رغ ي داري در    عل اوت معن كار، تف روه ورزش كمي گ درت در عضالت ش زان ق ودن مي ر ب
درت عضالت      همچنين،. ميزان قوس آمر در بين دو گروه وجود نداشت ان ق ارتباط معني داري مي

زان  كم و مي  ش
ر روي ) ٨(١٣٨٠چوبينه مشابه اين تحقيق را در سال . قوس آمر در هر دو گروه مشاهده نشد  ب

اط معني داري     .  سال انجام داد٥/٢١ ± ٦٧/١ ميانگين سني  مرد سالم با   ٢٠ ان، ارتب ز در پاي او ني
  .را ميان قدرت عضالت شكم و ميزان قوس آمر مشاهده نكرد

يش در غالب                          م و ب ه آ ايي آ در نتيجه با توجه به نتايج ضد و نقيض تحقيقات پيشين و نارسايي ه
امناسب اندازه گيري و جمع آوري اطالعات،       اعم از وسايل و روش هاي ن      (اين تحقيقات وجود دارد   
ودني و   م آزم داد آ سيار  ...) تع ات ب ود تحقيق ين وج ضالت    و همچن درت ع ي ق دود در بررس مح

ده مفصل                         از آنن درت عضالت شكم و ب ان ق اط مي ه بررسي ارتب بازآننده مفصل ران، اين تحقيق ب
  :به سؤاالت ذيل پاسخ دهدتا ران با ميزان قوس آمر پرداخته 

  يا حقيقتا ارتباط معني داري ميان قدرت عضالت مذآور با ميزان قوس آمر وجود دارد؟ آ
ات قوس   زان انحراف ر مي د ب ده مفصل ران مي توان ك از عضالت شكمي و بازآنن ر ي ا ضعف ه آي

  آمري مؤثر باشد؟
  

  روش شناسي

آيلوگرم  ٤٤/٧٠± ٥٤/١٠ وزن ، سال٩/٢١ ±٧٩/١  مرد سالم با ميانگين سن٩٠در اين تحقيق 
د  د    ٨٦/١٧٦± ٠٧/٦ و ق ر شرآت نمودن ه سابقه عمل جراحي        .  سانتي مت ا هيچ گون ودني ه آزم

  .  عضالني و اسكلتي نداشتند، درد ناحيه آمري و مشكالت عصبي،ستون فقرات
ا     ٣٠به منظور اندازه گيري ميزان قوس آمر، از يك خط آش منعطف              ران ب  سانتي متري ساخت اي

 نياز به دو نشانه ،جهت اين اندازه گيري. استفاده شد) KIDOZ(رك آيدوزنام پيستوله ماري و ما
وداس    د روش ي ه مانن ق ب ن تحقي ه در اي ود آ تخواني ب ره   ،)٣٦،٣٥،٣،٢(اس اري مه ده خ از زائ

ه، از            ) T12(دوازدهم پشتي  ن زمين ات در اي د ديگر تحقيق ه مانن وان نقطه شروع قوس و ب ه عن ب
اجي   ره دوم خ اري مه ده خ د   ) S2(زائ تفاده ش وس اس اي ق وان انته ه عن ت ). ٢-٣٤،٤-٤٠(ب عل
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ل قوس آمري         ) L1(به جاي مهره اول آمري    ) T12(استفاده از مهره دوازدهم پشتي     اين بود آه آ
  ).٤٠(اندازه گيري شود

شانه استخواني ن دو ن ردن اي دا آ راي پي د،ب وداس )٤١(١ روش هوپنفل ه ي ز  )٣٦،٣٥،٣،٢(آ ني
م    . ده بود به آار برده شد     درتحقيقاتش از آن استفاده آر     براي رسيدن به زائده خاري مهره دوازده

شتي  م در دو طرف توسط انگشت شست لمس و سپس دو انگشت             ،پ ده دوازده رين دن اره زي آن
ده                      ه دن ا جائيك اال و داخل حرآت داده شدند ت شست به طور همزمان و در دو طرف بدن به سمت ب

م وصل و نقطه وسط آن                   ،دراين موقع . در زير بافت نرم ناپديد شد      ه ه  فاصله دو انگشت شست ب
ر                    به عنوان زائده خاري مهره دوازدهم پشتي با برچسب دايره اي قرمز رنگ به قطر يك سانتي مت

ده خاري     ،جهت اطمينان( عالمت زده شد  ٢آه قابل جدا شدن از روي پوست بود        ار ديگر از زائ يك ب
  ). تي شمارش گرديدبه سمت مهره دوازدهم پش) C7(مهره هفتم گردني

اني          ه             ٣سپس با لمس زوائد خاري خاصره اي خلفي فوق اني آن دو ب اره هاي تحت ردن آن  و وصل آ
پس  . با برچسب عالمت زده شد     ) S2( نقطه مياني به عنوان زائده خاري مهره دوم خاجي         ،يكديگر

از  ورد ني تخواني م اي اس شانه ه دن ن ا ،از مشخص ش ه صورت آ ا ب د ت ته ش ه خواس مال  از نمون
ه          ، بايستد ٤طبيعي و راحت در مقابل وسيله ثابت آننده ستون فقرات           به جلو نگاه آند و وزنش را ب

دازد     ايش بيان ر روي دو پ سان ب ور يك دازه   (ط ه ان ا ب  ١٠-١٥پاه
ه وضعيت    ،در اين حالت). سانتي متر از يكديگر فاصله داشتند      رد ب  دو دقيقه صبر مي شد تا بدن ف

ه طول و فاصله      آنگاه،). ٤٠(عادتي و راحت خود برسد رات آ دو پايه وسيله ثابت آننده ستون فق
رار داده      ٥آنها از زمين قابل تنظيم بود، درتماس با زائده خنجري        دامي لگن ق جناغ سينه و سطح ق

 خط آش     ،سپس ).١شكل(شد تا از جابجا شدن فرد هنگام اندازه گيري قوس آمري جلوگيري شود            
رد                منعطف در ناحيه آمري فرد ق      ه خود بگي پس از منطبق     . رار داده شد تا شكل قوس آمري را ب

ا      ،شدن خط آش منعطف بر روي آمر     ود ب ا ب اني برچسب ه  نقاطي از آن آه در تماس با قسمت مي
ر                      رد، از روي آم ماژيك عالمت زده شد و بدون آن آه تغييري در شكل خط آش منعطف صورت گي

ر روي آاغ               ا دقت برداشته و ب اي قسمت محدب آن روي                به آرامي و ب ذ سفيد گذاشته شد و انحن
  . روي آن عالمت زده شد) S2(و ) T12(آاغذ ترسيم و نقاط 

اط    ،براي محاسبه زاويه قوس آمري از روي شكل به دست آمده از خط آش منعطف                  و ) T12( نق
)S2 (   ن  .  خط عمودي به انحنا رسم شد،با يك خط مستقيم به يكديگر وصل و از وسط آن خط دو اي

ري خطوط     ). ٢شكل( ناميده شدندH و Lخط به ترتيب   دازه گي ي     H و Lپس از ان ا خط آش ميل  ب
ري ول  ،مت ا در فرم ادير آنه د  Ө=4Arctan2H/L مق به ش ري محاس وس آم ه ق ته و زاوي .  گذاش

شانه هاي استخواني                   ،فرايند مذآور  ا از روي ن رار و    ، يك بار ديگر پس از برداشتن برچسب ه  تك
ر     .  به عنوان ميزان قوس آمري هر آزمودني ثبت شد          ،ويه به دست آمده   ميانگين دو زا   ه ذآ الزم ب

است آه ميزان تكرارپذيري خط آش منعطف در اندازه گيري قوس آمر در آزمون آزمايشي آه قبل              
  .به دست آمد ٦=٩٢/٠ICC نفر صورت گرفت برابر٢٠ از انجام تحقيق بر روي

  

                                                           
1. Hoppenfeld 
2. Removable Red Adhesive Dots  
3. Posterior Superior Iliac Spine (PSIS)   
4. Spine stabilizer 
5. Xiphoid process 
6. Intraclass Correlation Coefficient 

Archive of SID

www.SID.ir



  ....تباط قدرت عضالت شکم و بازکننده هايرا

 25-38صص. ،1386پاييز و زمستان . ،10شماره. ،دومجلد ، پنجمسال 

  

30

  
  هدارنده بر روي بدننحوه قرارگيري پايه هاي نگ .١ شكل

  

  
  ب                                                            الف                                            

چگونگي محاسبه ) ب . نحوه اندازه گيري قوس آمري به وسيله خط آش منعطف) الف .٢ شكل
  زاويه قوس آم

  
ار        ،كمگيري قدرت عضالت ش  به منظوراندازه ين ب راي اول ه ب ا آ ايين آوردن مستقيم پاه ازآزمون پ
دال ط آن د) ١(توس تفاده ش د اس داع گردي روس. اب ال ١آ وداس درس زان ،)٤٢(٢٠٠٥و ي  مي

ان            .  گزارش نمودند  =٩٨/٠ICCتكرارپذيري اين آزمون را برابر     ن آزمون توسط محقق ون اي ا آن ت
 ،اما در نحوه اجراي آزمون  ).٨،٧،٣،٢، ٤٢،١٥،١٣-٤٧(زيادي مورد استفاده قرار گرفته است

  . اين تحقيقات مشاهده مي آنيم در بين تفاوت هايي را

                                                           
1. Krause  
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ر  حالي آه دست هاي خود را    ابتداآزمودني در ،به منظورانجام اين آزمون رار داده    ب روي سينه ق
 پاهاي آزمودني ،سپس يكي از آزمونگرها. بود به پشت بر روي تخت چوبي بدون تشك دراز آشيد

ود شوند          ٩٠را   ه عم ر تن ا شروع شمارش ضبط شده از       . درجه خم آرد تا ب اه ب ا  ي آنگ  ، ١٠ک ت
ايين آورد                  ه آرامي پ ا سطح تخت ب ام        . آزمودني پاهاي خود را ت ا تم ود ت ه شده ب ودني گفت ه آزم ب

ه آمري اش از سطح تخت                ه          ،تالش خود را جهت فاصله نگرفتن ناحي ا ب ايين آوردن پاه  درحين پ
 زاويه حرآت پاها را ،همين حال آزمونگر اول در سمت چپ آزمودني در. جام دهدصورت آشيده ان

رد ري آ دازه گي امتر ان ه وسيله گوني ر روي ران و در . ب امتر ب ازوي متحرك گوني ه ب ه طوري آ ب
رار داشت  ارجي ق زرگ و برجستگي خ تاي برجستگي ب ه و  . راس وازات تن ه م م ب ت ه ازوي ثاب ب

رار گرفت      ونگ . سطح تخت ق ز در سمت راست آزمودني          آزم د خود را در سطح تخت     ،ر دوم ني  دي
با ). ٤٣،٨(قرار داده و مراقب بود تا در چه لحظه اي آمر آزمودني از سطح تخت فاصله مي گيرد                 

ونگر دوم              امتر را قطع مي            ،جدا شدن آمر از سطح تخت و عالمت آزم ونگر اول حرآت گوني  آزم
 دو بار آزمون     ،هرآزمودني.  به حرآت خود ادامه مي داد      هر چند آه آزمودني تا پايان آزمون      . آرد

رد رار آ ه تك ك دقيق داقل ي اني ح ا فاصله زم درت ) ٤٢(را ب انگر ق ه بي ر آ ه آسب شده بهت و زاوي
  ).٣شكل(قدرت ايزومتريكي عضالت شكم در نظر گرفته شد بيشتر بود به عنوان حداآثر

  
  

  
  
  
  

  
  
  

  هت اندازه گيري قدرت عضالت شكمآزمون پايين آوردن مستقيم پاها ج. ٣شكل
  

ازآزمون عضالني  ،در نهايت براي اندازه گيري قدرت عضالت بازآننده مفصل ران به صورت يكجا        
ونگر انجام مي                      ). ٤٨(استفاده شد   ١دانيلز ا تشخيص دست آزم ا ب ن آزمون، تنه ابي دراي ا ارزي ام

ن آزمون      در نتيجه محقق در  . گرفت و نتايج آن به صورت آيفي بيان مي شد   صدد آمي نمودن اي
د د      . برآم ت ش ز رعاي ون دانيل رايط آزم امي ش ور، تم دين منظ ت     . ب تفاده از دس اي اس ه ج ا ب ام

د        ٢دينامومتر ديجيتال آزمونگر، از يك درت عضالني استفاده گردي راي سنجش ق ه    . ب ه طوري آ ب
ه        يم ب ل تنظ ي قاب ط چرم ك راب امومتر، ي ر دين تگيره و زنجي ودن دس دا نم س از ج ل  پ د وص  مول

شد        .شد اني دراز بك ر روي تخت درم ه طوري   . آنگاه از آزمودني خواسته شد تا به صورت دمر ب ب
دن باشد                     داد ب ا در امت رون و دست ه ه       ،سپس . آه پاها آمي ازانتهاي تخت بي زان دامن  حداآثر مي

                                                           
1. Daniels 

  ساخت شرآت ياگامي آشور ژاپنKE-D300مدل . ٢
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حرآتي مفصل ران در حرآت باز آردن به وسيله گونيامتر مشخص شد تا حداآثر قدرت ايزومتريك                
 درادامه). ٤٨،١(عضالت بازآننده مفصل ران در زاويه مياني اين دامنه حرآتي اندازه گيري شود

ز    . رار گرفت  دينامومتر در پايين و انتهاي تخت در راستاي پاي مورد آزمايش آزمودني ق             محقق ني
ط                        يم طول راب پاي مورد آزمايش را در زاويه مياني دامنه حرآتي باز شدن ثابت آرد و پس از تنظ

ود               ،چرمي دينامومتر  ايش وصل نم اي مورد آزم ن حالت    .  اين رابط را به مچ پ ودني    ،در اي  از آزم
ط                   ه راب ردن مفصل ران ب از آ روي خود را در حرآت ب امومتر   خواسته شد تا حداآثر ني چرمي دين

امال صاف باشد               . وارد آند  و آ شيده و زان ه صورت آ ايش ب اي مورد آزم ه پ ه طوري آ روي  . ب ني
  . آششي آه به اين صورت به مبدل وارد شد، در صفحه نمايشگر و برحسب آيلوگرم ثبت گرديد

ام د                   ه انج ك دقيق داقل ي اني ح ا فاصله زم اد و عدد  هر آزمودني، دو بار اين آزمون را در هر پا و ب
د   ت ش صل ران ثب ده مف ي عضالت بازآنن درت ايزومتريك داآثر ق وان ح ه عن ر ب ده بهت در .آسب ش

ك           .  دو آزمونگر در دو طرف تخت قرار داشتند        ،اجراي اين آزمون   ا ي ونگر اول ب ه آزم به طوري آ
رد             ،دست وگيري مي آ در .  لگن آزمودني را ثابت و با دست ديگراز حرآت پاي مخالف آزمايش جل
الهم ه       ،ين ح رو ب ال ني ام اعم ايش در هنگ ورد آزم اي م وي پ ا زان ود ت ب ب ونگر دوم مراق  آزم

ري در آزمون               ). ٤شكل(دينامومتر خم نگردد   دازه گي الزم به ذآر است آه ميزان تكرارپذيري اين ان
ر روي   ق ب ن تحقي ام اي ل از انج ه قب شي آ ت ١٠آزماي ورت گرف ف ص ر و در دو روز مختل  نف

  .ه دست آمد ب=٩٢/٠ICCبرابر
  

  
  اندازه گيري قدرت عضالت بازآننده مفصل ران به وسيله دينامومتر ديجيتالي. ٤ شكل

  
ون  سپ ا در آزم ع داده ه ودن توزي ال ب ت نرم ه عل ق، ب اي تحقي ري متغيره دازه گي  k-s از ان
)٠٥/٠P> (                درت عضالت شكم اط ق ، از آزمون ضريب همبستگي پيرسون به منظور بررسي ارتب

ا در سطح معني داري                  و بازآنند  ا  ٠٥/٠ه مفصل ران با ميزان قوس آمر استفاده شد و داده ه  و ب
  . مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند٥/١٣ورژن SPSS استفاده از نرم افزار 

   
  نتايج و يافته هاي تحقيق

 ٩٠همبستگي بين قدرت عضالت شكم و بازآننده مفصل ران با ميزان قوس آمر در  . ١ جدول
  آزمودني
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                     شاخص هاي آماري
  )r(ضريب همبستگي  انحراف معيار  ميانگين  متغيرها

  11/0  30/16  35/47  )درجه(قدرت عضالت شكم 
  -07/0  51/5  04/16  )كيلوگرم( قدرت عضالت اكستنسور پاي راست
  00/0  07/5  72/14  )كيلوگرم( قدرت عضالت اكستنسور پاي چپ

  -04/0  48/5  42/15  )كيلوگرم(پاي راست و چپ  نسورميانگين قدرت عضالت اكست
  .................  68/7  76/37  )درجه(ميزان قوس كمري 

  

  بحث و نتيجه گيري

ا              ،هدف از انجام تحقيق حاضر      بررسي ارتباط قدرت عضالت عضالت شكم و بازآننده مفصل ران ب
ود ر ب زان قوس آم ست. مي ول، از وضعيت اي ه طور معم ا ب ست ه شخيص تراپي راي ت اده طبيعي ب

به طور مثال اگر فردي در حالت ايستاده طبيعي داراي        ). ٣(مشكالت ستون فقرات استفاده مي آنند     
 دارند آه فرد مذآور داراي عضالت شكم  اعتقادقوس افزايش يافته آمري باشد، اغلب تراپيست ها     

زايش        و باز آننده مفصل ران ضعيف و طويل يافته اي مي باشد آه باعث چرخش               دامي لگن و اف  ق
ارانش              . ميزان قوس آمر شده است     دال و همك ار توسط آن ين ب راي اول مطرح و   ) ١(اين فرضيه، ب

ه طور گسترده اي مورد             )١٢(و جول ) ١١(، آيسنر )١٠(تاييد آن به وسيله آايليت     ، باعث شد تا ب
ام شده در د             ). ٣(پذيرش قرار گيرد   ز      اين موضوع را مي توان در غالب تحقيقات انج اخل آشور ني

اي   ال ه ين س ا ١٣٦٨در ب رد ١٣٧٨ ت شاهده آ دال و    .  م يه آن اثر از فرض ات، مت ن تحقيق اي
ارانش  ا از ابزارهاي مشاهده اي همچون صفحه شطرنجي و چارت   )١(همك مي باشند و در آنه

به طوري آه همسو با اين فرضيه، وجود رابطه         . وضعيت بدني آزمون نيويورك استفاده شده است      
د           مثبت م  وده ان د نم ). ٢٧،٢٥،١٨،١٧(يان ضعف عضالت شكم و افزايش ميزان قوس آمر را تايي

وداس در  )١٥(١٩٩٢ ، مور در سال  )١٤(١٩٩٠ ، هينو در سال)١٣(١٩٨٧ اما واآر در سال ، ي
وين در سال  )٢ (١٩٩٦ سال  ام )٤(١٩٩٧ ، ل وداس ) ٦(، بيكه يم در  ٢٠٠٠ در سال ) ٣(و ي  و آ
د و وجود رابطه معني        ) ١(همكارانش، فرضيه آندال و )٥(٢٠٠٦ سال رار دادن را مورد سئوال ق

به طور آلي، يكي     .  لگني با ميزان قوس آمر را تاييد نكردند        -دار ميان قدرت عضالت ناحيه آمري     
ر در                      از مهم ترين داليل اين امر را مي توان استفاده از ابزار و وسايل جمع آوري اطالعات دقيق ت

ات ست تحقيق ر دان ه ط. اخي ايلي  ب شاهده اي از وس اي م اي ابزاره ات، بج ن تحقيق ه در اي وري آ
درت عضالني استفاده شده                    ابي ق همچون خط آش منعطف، اينكالينومتر و آزمون هاي معتبر ارزي

رد                           . است ز مشاهده آ ام شده در داخل آشور ني ر انج ات اخي وان در تحقيق ه  . اين مسئله را مي ت ب
، عدم وجود رابطه   )٨(١٣٨٠و چوبينه در سال ) ٧(١٣٧٨ عنوان مثال، تقي زاده نادري در سال

د                 زارش نمودن ر را گ در نتيجه مشاهده مي       . معني دار ميان قدرت عضالت شكم و ميزان قوس آم
اط معني                      ه عدم وجود ارتب ر  در داخل و خارج از آشور، ب شود آه غالب تحقيقات انجام شده اخي

د      دار ميان قدرت عضالت شكم و بازآننده مفصل را         ه    . ن با ميزان قوس آمر اشاره دارن د آ هر چن
ه  د  غالب اين تحقيقات تنها به بررسي قدرت عضالت شكمي پرداخت ز در      .ان ايج تحقيق حاضر ني نت

رد  ي گي رار م ات ق ن تحقيق تاي اي ه. راس وري آ ه ط درت   ب ان ق ي داري مي ه معن ه رابط يچ گون ه
ا  . ده نشدعضالت شكم و بازآننده مفصل ران با ميزان قوس آمر مشاه      اما يافته هاي اين تحقيق، ب
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شمندي در سال   ضاد است  ) ٣٤(١٣٨٤ يافته هاي تحقيق دان ل       . در ت ه دلي د ب ايرت مي توان ن مغ اي
د     صل ران باش ده مف كم و بازآنن درت عضالت ش ري ق دازه گي يوه ان اوت در ش ود تف ين . وج همچن

ا در        ، وجود رابطه معني دار ميان قدرت عضالت مذآور با           )٣٤(دانشمندي ر را تنه ميزان قوس آم
ن دو تحقيق باشد                ٣٠ ايج اي اوت نت ل تف ه  .  آزمودني بررسي نمود آه مي تواند يكي ديگر از دالي ب

ر                     ات اخي ن تحقيق و غالب تحقيق ايج اي ه نت ا توجه ب وان نتيجه       )٢-٨،  ١٣-١٥(طور آلي، ب مي ت
ر،    گرفت آه ارتباط معني داري ميان قدرت عضالت شكم و باز آننده مفصل ر    زان قوس آم ان با مي

البته براي اظهار نظر قطعي، بايد عملكرد عضالت ديگر موجود            . حداقل در افراد سالم وجود ندارد     
رار داد         -در ناحيه آمري   ه ق درت             .  لگني را نيز مورد مطالع زان ق ه بررسي مي ان مي رود آ ا گم ام

ا م  -مطلق هر يك از عضالت ناحيه آمري       د ب اط      لگني، به تنهايي نمي توان زان قوس آمر در ارتب ي
ه آمري         . باشد ا،     -در واقع به نظر مي رسد آه عملكرد متقابل عضالت ناحي ين آنه ادل ب  لگني و تع

ن                          ك از اي ا ضعف مطلق هر ي درت ي تعيين آننده ميزان انحرافات قوس آمري مي باشد نه ميزان ق
 :ل توصيه مي گردديدر نتيجه پيشنهادات ذ. عضالت

ه            تنها با ارزيابي  .١ ده مفصل ران ب ك از عضالت شكمي و بازآنن درت هر ي ا ق زان ضعف و ي مي
ا و ديگر        ين آنه ادل موجود ب ه تع ه آمري    صورت مطلق و بدون توجه ب ي، -عضالت ناحي در   لگن

 .اقدامي صورت نگيرد مورد تشخيص مشكالت اين ناحيه
شتري صورت گ        -در مورد تجويز حرآات اصالحي ناحيه آمري      . ٢ ا        لگني، تامل بي ه و صرفا ب رفت

 .، تصميم گيري نشود)١(توجه به مشاهده راستاي بدن و فرضيه هاي آندال
ه   . ٣ ه و ب ه صورت جداگان صل ران ب ده مف كم و بازآنن ويتي در عضالت ش ات تق ويز تمرين از تج

ز شود             ات، حداقل در       . منظور ايجاد تغيير در ميزان قوس آمر افراد سالم پرهي ه تمرين را اينگون زي
د  ) ٤٠،٣(داشت راد سالم آاربرد نخواهدمورد اف و حتي در صورت تغيير ميزان قوس آمر مي توان

  .فرد را با مشكالت و عوارض فراوان ديگر روبرو سازد
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