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با استفاده از دستگاه (وسينماتيكي ) با استفاده از صفحه نيرو(هدف پژوهش حاضر بررسي تفاوت متغيرهاي سينتيكي 

 8نمونه پژوهش حاضر . مرتبط با راه رفتن و دويدن در زنان ميانسال با زانوي پرانتزي و زانوي طبيعي بود) آناليز حركت

گرم، كيلو 75/71 ±38/16: سانتي متر، وزن 62/160 ±26/5: سال، قد 12/45 ± 74/12: سن(آزمودني با زانوي پرانتزي 

آزمودني با زانوي طبيعي  7و ) درجه -1/5 ± 6/4: درجه، زاويه تيبيوفمورال چپ - 4 ± 9/3: زاويه تيبيوفمورال راست

 ± 1/2: كيلوگرم، زاويه تيبيوفمورال راست 71/71 ±00/14: سانتي متر، وزن 85/157 ± 01/5: سال، قد 71/40 32/11±(

در مطالعه حاضر زاويه زانو در سطح فرونتال بر اساس . بودند) درجه 8/7 ± 8/1: درجه، زاويه تيبيوفمورال چپ 2/7

 .گيري و تحت عنوان زاويه تيبيوفمورال ثبت شدمحورهاي آناتوميكي ران و درشت ني و با استفاده از گونيامتر اندازه

در اين مطالعه . و با سرعت معمولي، به صورت جاگينگ دويدند.  ها در اين پژوهش با سرعت ترجيحي راه رفتندآزمودني

از  براي بررسي تفاوت آماري. . گيري شدنداي مفصل زانو اندازهسه متغير نيروي عكس العمل زمين، زاويه و سرعت زاويه

ها نشان داد در راه يافته.  انجام گرفت  P > 05/0داري آماري در سطح معنيتجزيه و تحليل . مستقل استفاده شد tآزمون 

خارجي و عمودي درگروه با زانوي طبيعي و پرانتزي  –رفتن با سرعت ترجيحي نيروي عكس العمل زمين در سطح داخلي 

ني داري باالتر ازگروه زانو خلفي در گروه با زانوي طبيعي به طور مع –دار وجود نداشت، اما در سطح قدامي تفاوت معني

داري خارجي بين دو گروه تفاوت معني –هنگام دويدن، در نيروي عكس العمل زمين در سطح داخلي . پرانتزي بود

خلفي و عمودي به طور معني داري در گروه با زانوي طبيعي بيشتر از گروه زانو  –مشاهده نشد اما در دو سطح قدامي 

مفصل زانو در دو وضعيت، در لحظه جدا شدن پا از زمين و هنگام تماس پاشنه پا با زمين در دو تفاوت زاويه . پرانتزي بود

سطح فرونتال و ساجيتال مورد بررسي قرار گرفت كه فقط زاويه سطح فرونتال زانو در لحظه جدا شدن پا از زمين، هنگام 

سطح ساجيتال هنگام فاز نوسان در هر دو  اي زانو درهمچنين سرعت زاويه. دويدن تفاوت معني داري را نشان داد

توان گفت تاثيرات عارضه هاي اين پژوهش ميبا توجه به يافته. وضعيت تفاوت معني داري را بين دو گروه نشان نداد

زانوي پرانتزي در فعاليتهاي ديناميكي مانند راه رفتن و دويدن بيشتر مربوط به متغيرهاي كينتيكي مانند نيروي عكس 

طوريكه ميزان اين متغير در راستاي عمودي و زمين مي باشد و اين تاثيرات منحصر به سطح فرونتال نيست  بهالعمل 

  . داري كمتر از گروه با زانوي طبيعي بودخلفي در گروه زانو پرانتزي به طور معني –قدامي 

  دويدن، و راه رفتن، سينتيك، سينماتيك ،زانوي پرانتزي، زنان ميانسال :كليدي ه هايواژ
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