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افراد دارای  و زاویه لوردوز کمری ران غیرفعال SLRدامنه حرکتی بر  کاربرد فوم غلتانتاثیر 

 عضالت همسترینگ کوتاه شده
 

 2بیژن گودرزی، 1,* مهدی تابع الحجه

 ، دانشگاه آزاد اسالمی واحد بروجردآسیب شناسی ورزشی و حرکات اصالحی کارشناسی ارشد -1

  ، دانشگاه آزاد اسالمی واحد بروجردرزشی و حرکات اصالحیآسیب شناسی و استادیار -2

 

 

  خالصه

، یکی از عضالتی است که به طور شایع دچار کوتاهی می شود که محققان بسیاری آن را عامل عضله همسترینگ 

ر روش . هدف از تحقیق حاضر بررسی تأثیاندمؤثری در تغییر دادن پوسچر لگن و در نتیجه ستون فقرات کمری دانسته

پذیری عضالت همسترینگ کوتاه شده و تأثیر با استفاده از فوم غلتان بر میزان انعطاف (SMRخودرهاسازی مایوفاشیال )

سال  دارای زاویه  81-81با دامنه سنی دانش آموز سالم  03آزمودنی های تحقیق شامل آن بر زاویه لوردوز کمری بود. 

بوده که به روش داوطلبانه در این طرح پژوهشی شرکت کرده و به طور  غیرفعال SLRدرجه در آزمون  51کمتر از 

( تقسیم 60/85 ± 81/8( و کنترل )با میانگین سنی 65/85 ± 30/8تصادفی به دو گروه همسان تجربی )با میانگین سنی 

یه استراحت بین ثان 03با استفاده از فوم غلتان با  SMRای ست یک دقیقه 0 شاملگروه تجربی  تمرینی برنامهشدند. 

و  با استفاده از فوم غلتان SMRهفته  1متغیر مستقل تحقیق شامل . هفته بود 1جلسه در هفته به مدت  0و  هاست

بود.  و زاویه لوردوز کمری غیرفعال ران( SLR)دامنه حرکتی  پذیری عضالت همسترینگانعطافمتغیرهای وابسته شامل 

گیری زاویه لوردوز کمری با استفاده از خط کش و اندازه غیر فعال SLR ونبا استفاده از آزم پذیریسنجش انعطاف

نتایج تحقیق  شد. استفاده وابسته و مستقلt آزمون  از داده ها تحلیل و تجزیه برایبه روش هارت و رز انجام شد.  منعطف

ی عضالت همسترینگ کوتاه شده پذیرانعطافمیزان فوم غلتان بر  با استفاده از SMRاستفاده از روش  در نشان داد که

با استفاده از فوم غلتان در عضالت  SMR(. همچنین استفاده از روش P=3338/3) دار مشاهده شدمعنی افزایش

 دار داشته و موجب افزایش زاویه لوردوز کمری شده استتأثیر معنی زاویه لوردوز کمریمیزان همسترینگ کوتاه شده بر 

(338/3=P .) 

ضـالت همسـترینگ، زاویـه لـوردوز پذیری ع(، انعطافFR(، فوم غلتان )SMRخودرهاسازی مایوفاشیال )کلمات کلیدی: 

  کمری
 

 

                                                 
  نویسنده مسئول:* 

Email: mtabealhojeh@yahoo.com 
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 مقدمه  

عضالنی می باشد. این اعتقاد عمومی وجود دارد که  -پذیری، یکی از اجزای مهم در سالمت سیستم اسکلتیانعطاف

 گردداختالل می عالوه کارایی و عملکرد مفاصل دچاربه پذیری، شانس صدمات ورزشی افزایش یافته وبا کاهش انعطاف

شدن و توانایی حرکت دادن یک یا چند مفصل به آرامی در پذیری عبارت است از توانایی عضله برای طویل. انعطاف]8[

دات که به عواملی مانند سن، جنسیت، وراثت، قد، وزن، ساختمان بدن، نوع اشتغال، عا ]6[سرتاسر دامنه حرکتی آن 

ها، طول اندام های بدن، درد، ها و لیگامنتشخصی، نوع فعالیت ورزشی، حجم عضالنی، قابلیت کشسانی عضالت، تاندون

. توانایی حرکت در تمام دامنه ]0[دارد  نژاد، دما، تغییرات هورمونی، گرم کردن، سرد کردن و تمرینات قدرتی بستگی

. افزایش دامنه حرکت در ]4[کارهای روزمره و فعالیت های ورزشی است حرکتی یک مفصل، از عوامل اساسی اجرای بهتر 

 های ورزشی، جلوگیری از آسیب های ورزشی، آرامش و راحتی عضالنی، کاهش بسیاری از دردهای عضالنیاجرای مهارت

 .]1[ت ورزشکار اسپذیری مطلوب در مفاصل بدن افراد ورزشکار و غیرناشی از سفتی عضالت، همگی حاصل انعطاف

یابد و نسبت کالژن، تحرک، بافت همبند در این عضالت تغییر میپذیری است. در عضالت بیبنابراین حرکت الزمه انعطاف

از بین رفتن یا کاهش حرکات، سبب می شود که میزان چسبندگی بین فیبرهای کالژن زیاد شود. . ]5[یابد افزایش می

حرکت بماند، تحرک طبیعی خود را از دست داده و بر اثر تغییرات کوتاه، بیدرنتیجه اگر عضله به مدت طوالنی در طول 

 . ]1[شود ساختاری بافت همبند دچار کوتاهی می

های فیزیکی، استفاده بیش از حد، عدم جمله ضربه های حاد و مزمن ازوسیله مکانیزمتواند بهاختالل بافت نرم می

های غیرقابل ارتجاع، ها توسعه بافتد التهابی شروع گردد. این آسیبتعادل ساختاری، عدم فعالیت یا یک فرآین

های فیبری از مکانیزم طبیعی چسبندگی .کنندهای سیستم مایوفاشیال را تحریک میهای فیبری بین الیهچسبندگی

هماهنگی عضالنی، قدرت، استقامت و -عضله )به عنوان مثال: دامنه حرکتی مفصل، طول عضله، افزایش تونوس عصبی

اگر به این  .شودپذیری بافت نرم )عضالت، فاشیا و تاندون ها( میکند و باعث کاهش کششحرکتی(، جلوگیری می

ها ها توجه نشود، می توانند باعث شکل گیری تغییرات ساختاری دائمی در بافت نرم گردند. اغلب این آسیبچسبندگی

توانند مکانیک اطراف مفصل را تغییر داده و به ها، مید که این چسبندگیشونشوند و بدون درمان رها مینادیده گرفته می

کوتاهی عضالت باعث کاهش دامنه حرکتی مفصل، ایجاد الگوهای حرکتی نامناسب، . ]1[درد و آسیب بیشتری منجر شوند 

 .]9[می کند  شود و ضایعات دژنراتیو مفصلی را ایجادایمباالنس )عدم تعادل عضالنی( و کاهش قدرت عضله می

در مطالعات صورت گرفته  .عضالت همسترینگ، نمونه ای از گروه عضالتی هستند که گرایش به کوتاه شدن دارند

 % 11/09و در پای چپ  % 14/41تهران، در پای راست  63و  0سال مناطق  0-81در ایران، شیوع کوتاهی در دختران 

 .]83[گزارش شده است   %01و  11ترتیب %سال به 83 بوده است و در دانمارک در پسران و دختران باالی

حرکتی، عدم تعادل عضالنی، اختالل وضعیتی در هنگام کوتاهی طول این گروه عضالت، ممکن است به علل بی

علت تطابق مدت بهاستراحت طوالنی. ]0[علت عدم استفاده از عضله در طول کاملش ایجاد شود ایستادن یا نشستن یا به

با توجه به  . عالوه بر آن]88[دهند شدن را افزایش میو همچنین ماهیت فلکسوری عضله نیز، تمایل به کوتاهعضالنی 

گیرند که زانو در هایی قرار میهای عملکردی، بیشتر در حالتدر وضعیت آموزاناز جمله دانش اینکه بسیاری از افراد جامعه

های به کوتاهی پیدا می کند و از طرفی افزایش سن و عدم فعالیت ؛ عضله همسترینگ، تمایلباشدشده  میوضعیت خم

طور مستقیم و بر عملکرد نحوی که کوتاهی این عضله بر عملکرد زانو بهدهد؛ بهورزشی مناسب، این روند را افزایش می

تواند باعث کوتاهی عضالت همسترینگ میهمچنین . ]86[ گذاردصورت غیرمستقیم تأثیر میمچ پا بهمفاصل ران و 
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اگرچه عضالت همسترینگ مستقیماً روی مفصل پاتلوفمورال  .شود †العمل زمین در مفصل پاتلوفمورالافزایش نیروی عکس

 . ]80[عث تغییرات عملکرد در کل زنجیره اندام تحتانی شود ها، می تواند بانقش حمایتی ندارند، ولی کوتاهی آن

گردد که نتیجه آن محدود شدن حرکات لگن و لگنی می-ریتم کمریکوتاهی عضالت همسترینگ سبب اختالل در 

دلیل های تکراری بهشود. کششها و درنتیجه درد میافزایش حرکات کمر است که منجر به کشش بیش ازحد لیگامان

اینکه  ضمناً با توجه به. ]86[گردند های محدود کننده حرکات، سبب ناپایداری مفاصل کمر میافزایش طول لیگامان

تواند باعث است، کوتاهی یا افزایش تنش این عضله می †ان ساکروتوبروسقسمتی از مبدأ عضله دوسر رانی روی لیگام

کوتاهی این  .]84[باشد کشش این لیگامان و بروز درد شود که عالیم آن شبیه دردهای تیرکشنده عصب سیاتیک می

شود هنگام راه رفتن میختالل در عملکرد عضله چهارسر رانی بهعضالت سبب کاهش لوردوز کمری، کاهش قدرت عضله و ا

 .]88[مفاصل است  که نتیجه آن صرف انرژی بیشتر و وارد کردن تنش ثانویه بر سایر

طول طبیعی گروه عضالت همسترینگ، نقش قابل مالحظه ای در کارایی حرکات انسان از قبیل راه رفتن و دویدن 

یکی از  .های بدن، اختالل پوسچر و درد مزمن شودممکن است باعث اختالل در دیگر قسمتهمسترینگ کوتاه . ]81[دارد 

نشان داده شده است که باشد. شود، پوسچر ستون فقرات کمری میموارد مهمی که در ارزیابی پوسچر به آن توجه می

طبیعی برآن، اختالل در رهای غیرهای ستون فقرات و وارد آمدن فشاتواند باعث بهم خوردن قوسکوتاهی این عضالت می

 ].84[مفاصل ساکروایلیاک، بروز کمردرد و سندرم اختالل عملکرد کمر شود 

محققانی چون کندال و نورکین، وضعیت لگن را بر قوس کمری تاثیرگذار دانسته و آن را کلیدی برای پوسچر 

سترینگ سبب چرخش خلفی لگن گشته و خوب، معرفی کرده اند. طبق تحقیقات مشخص گردیده که کوتاهی عضالت هم

. ]85[گردد صاف مشاهده میو این حالت در افراد پشت یابدهای کمری کاهش مینتیجه این چرخش، قوس مهره در

کارتی و همکاران، تأثیر کوتاهی عضالت همسترینگ بر قوس کمری، در دو وضعیت نشسته و ایستاده در همچنین، مک

خصوص در حالت کردند و نتیجه گرفتند که با کوتاهی این عضالت مقدار قوس کمری، به کودکان با فلج مغزی بررسی

 .]81[یابد نشسته کاهش می

اند. عالوه بر این متخصصان توانبخشی، ها، درمان شدهطور سنتی با استفاده از انواع تکنیکهای بافت نرم بهآسیب

های رایج الکتریکی برای درمان شار ایسکمیک، گرما و درمانهای مختلف کشش، فاغلب با استفاده از اسپری، تکنیک

ویژه کشش ایستا، مدت زیادی است که طور و بهکشش های . در این میان، تکنیککنندشیال استفاده میمحدودیت مایوفا

گزین برای پذیری، تبدیل شده است؛ اما یک کاوش مداوم برای یافتن یک روش جایبه یک روش متداول برای بهبود انعطاف

آن وجود دارد. تحقیقات اخیر نشان داده است که کشش ایستا می تواند اثر سوء بر تولید نیرو داشته باشد. نتایج متناقض و 

های ماساژ و رهاسازی مایوفاشیال در مقایسه با یک برنامه مندی بیشتری را به روشهای کشش ایستا، عالقهمحدودیت

 .]81[تمرینی ایجاد کرده است 

طور خاص، به یک وسیله متداول در طور کلی و فوم غلتان بهدر طول دهه گذشته، خودرهاسازی مایوفاشیال به 

 اند.ها و تأسیسات ورزشی و تمرینی تبدیل شدهسالن

ای مانند خودرهاسازی مایوفاشیال یکی از انواع ماساژ است که در آن شخص، با استفاده از وزن بدن خود و وسیله

 .]89[برد کار میبرای اعمال فشار و کشش مناسب به عضالت، جهت تالش برای برای افزایش کیفیت بافت به غلتانفوم 

طبی، های تواند با استفاده از ابزار و اشیاء گوناگونی انجام شود. این ابزار شامل: توپمی تکنیک خودرهاسازی مایواشیال

با انتخاب  .باشندو یا ابزارهای کمکی دیگر می **مایوفاشیالهای ، چوب یا میله§های فومتوپ تنیس، توپ چوگان، غلتک

                                                 
† - Patellofemoral 
‡- Sacrotuberous ligament  
§- myofascial sticks 
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و یا حرکات  تواند پوسچر ضعیف، عدم تعادلشود که میبر سیستم عصبی و فاشیال در بدن متمرکز می SMRهر ابزار، 

 .]63[تأثیر قرار دهد ناکارآمد را تحت 

شامل استفاده از وزن بدن برای  SMRرد تکنیک ، استفاده از غلتک فوم است که در این موSMRترین روش رایج

اعمال فشار به عضالت مورد نظر و حرکت عضالت به عقب و جلو در سرتاسر یک فوم غلتان، با شروع در بخش پروگزیمال 

 .]68[باشد عضله و خاتمه در قسمت دیستال عضله و بالعکس می

کارایی  تصحیح می کند، استرس را تسکین می دهد، ، عدم تعادل عضالنی، رااین ادعا وجود دارد که فوم غلتان 

، در چندین برنامه تمرین و توانبخشی برای کمک فوم غلتاندهد. بخشد و دامنه حرکتی را افزایش میعضالنی را بهبود می

 اسکلتی اجرا شده است.-، و افزایش مطلوب عملکرد عضالنی††(ROMپذیری بافت نرم، افزایش دامنه حرکتی )به انعطاف

طور متداول درحال استفاده است، اما تحقیقات کمی تا به امروز در این شدت حمایت شده و بهبه فوم غلتاناگرچه  

به مدت دو دقیقه، دامنه حرکتی  SMRگزارش دادند که اجرای مثال؛ مک دونالد و همکاران، زمینه وجود دارد. به عنوان

، اثرات . شرر]66[ر قابل توجهی افزایش می دهدطوا میزان توسعه نیرو، بهچهارسر ران را بدون داشتن اثرات سوء بر تولید ی

هفته بررسی کرد. او دریافت که میانگین  4در خالل عضالت همسترینگ  پذیریانعطافاستفاده از فوم غلتان را بر 

در مقابل  .]60[ ته استپذیری عضالت همسترینگ گروه آزمایش، در مقایسه با اندازه گیری های اولیه افزایش یافانعطاف

مدت فوم غلتان را بر افزایش دامنه حرکتی عضالت همسترینگ بررسی کردند. آنها دریافتند که اثر طوالنیمیلر و راکی، 

 . ]64[ برنامه فوم غلتان در افزایش دامنه حرکتی عضالت همسترینگ مؤثر نبوده است

اینکه با بررسی انجام شده تحقیقات نسبتا محدودی در  بنابراین باتوجه به محدودیت سایر روش ها و باتوجه به

تحقیقی در زمینه استفاده از این تکنیک درایران، سؤال اساسی که  عدم وجودزمینه فوم غلتان در جهان انجام شده و 

با هفته تمرینات خودرهاسازی مایوفاشیال  1این است که آیا انجام  باشددنبال پاسخگویی به آن میتحقیق حاضر به

 پذیری عضالت همسترینگ و به تبع آن بر زاویه لوردوز کمری تأثیر دارد؟استفاده از فوم غلتان، بر انعطاف
 

 

 روش شناسی

روش تحقیق حاضر به دلیل داشتن گروه های کنترل و تجربی و همچنین داشتن متغیرهـای مسـتقل و وابسـته، از 

عه آماری مورد مطالعه در این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان پسر جام نوع نیمه تجربی و از نظر هدف کاربردی می باشد.

سـاله دارای  81-81نفر از دانـش آمـوزان پسـر  03ساله شهرستان آبادان بودند. نمونه آماری تحقیق حاضر شامل  81-81

ایـن  .ه شـدندعنوان حجـم نمونـه برگزیـدعضالت همسترینگ کوتاه بودند که به روش نمونه گیری داوطلبانه و هدفمند به 

 نامه والدین، حاضر به شرکت در برنامه تمرینی شدند.افراد پس از پر کردن فرم رضایت

بود که تـأثیر آن بـر  با استفاده از فوم غلتان (SMRمتغیر مستقل در این تحقیق، روش خودرهاسازی مایوفاشیال )

ری عضالت همسترینگ )دامنـه حرکتـی فلکشـن پذیمتغیرهای وابسته بررسی شد. متغیرهای وابسته، شامل میزان انعطاف

 ند.غیرفعال ران( و میزان زاویه لوردوز کمری بود

 -تشریح شد و سپس سوابق بیماری ارتوپدی و عصبی هاآزمودنیابتدا طرح تحقیق برای  قبل از آغاز تحقیق

و افرادی که دارای سابقه  پرسشنامه بررسی شداستفاده از یک عضالنی افرادی که مایل به شرکت در تحقیق بودند با 

 از تحقیق کنار گذاشته شدند. نداشتند،شرایط خوبی برای اجرای پروتکل تمرینی و تست های مورد نظر  یا بودند و بیماری

عضالت  پذیریسپس در یک جلسه، میزان انعطافاخذ شد. شرکت در تحقیق آگاهانه تمامی آزمودنی ها فرم رضایت  از

                                                 
†† - Range Of Motion 
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مؤید  ،آزمون این درجه در 51کمتر از زاویه  بررسی شد کهغیر فعال،  SLRا استفاده از آزمون همسترینگ افراد سالم ب

 و افراد دارای کوتاهی عضالت همسترینگ وارد تحقیق شدند. کوتاهی عضالت همسترینگ بود
ابعی همچون گردآوری اطالعات به دو روش کتابخانه ای و میدانی می باشد. در بخش کتابخانه ای با استفاده از من

سایت های اینترنتی، کتاب ها و مقاالت به جمع آوری اطالعات مورد نیاز در تحقیق حاضر پرداخته شد. در بخش میدانی، 

غیرفعال  SLRنفر از دانش آموزان دارای کوتاهی عضالت که به وسیله تست  03 ،پس از ارزیابی معیارهای ورود و خروج

، به صورت تصادفی به دوگروه تجربی و کنترل تقسیم شدند. همین تست به درجه( 51)زاویه کمتر از  مشخص شده بودند

استفاده شد. در این مطالعه میزان  آزمون( آزمون و پسپذیری عضالت همسترینگ )پیشعنوان معیار شاخص انعطاف

مورد ارزیابی قرار گرفتند.  پذیری عضالت همسترینگ و زاویه لوردوز کمری در دو مرحله قبل و بعد از انجام مداخلهانعطاف

از گروه تجربی خواسته شد گیری و ثبت گردید. کش منعطف و با روش هارت و رز، اندازهزاویه لوردوز کمری به وسیله خط

هفته در جلسات تمرینی شرکت کنند. یک جلسه نیز برای آشنایی با شیوه غلتاندن فوم به  1جلسه به مدت  0ای که هفته

هفته، از انجام فعالیت  1استفاده از فیلم در نظر گرفته شد. از گروه کنترل خواسته شد که در مدت این صورت عملی و با 

پذیری عضالت ورزشی خودداری کنند. در آخرین جلسه از هر دو گروه کنترل و تجربی آزمون های مربوط به انعطاف

 و نتایج با هم مقایسه گردید. نیز اندازه گیری دقیق زاویه لوردوز کمری به عمل آمده همسترینگ و

 

 پذیری()شاخص انعطاف غیرفعال SLRگیری دامنه روش اندازه

 SLRزاویه پذیری عضالت همسترینگ مورد ارزیابی قرار گرفت. غیرفعال به عنوان شاخص انعطاف SLRآزمون 

کوتاهی عضالت همسترینگ  درجه باشد به عنوان 51درجه است و در صورتی که کمتر از  13غیر فعال در افراد سالم 

 .]61[شود محسوب می

کندیل خارجی استخوان ران و قبل از انجام آزمون، با خودکار یا ماژیک محل برجستگی قوزک خارجی پا، اپی

کشید شد. سپس فرد روی تخت سفتی به حالت خوابیده به پشت دراز میگذاری میبرجستگی بزرگ استخوان ران عالمت

تانی در کنار یکدیگر به حالت جفت با زانوی صاف و بدون خمیدگی و بازوها در کنار بدن و روی تخت های تحاندام .]0[

ها شد. قبل از شروع آزمون به آزمودنیمی گیریگیری ابتدا پای راست و سپس پای چپ اندازهگرفتند. موقع اندازهقرار می

قابل را شل کنند و هنگام اجرای آزمون، زمانی که زاویه هر اندام، اندام طرف م SLRشد که طی آزمون آموزش داده می

SLR  به حداکثر رسید، اطالع دهند. جهت جلوگیری از چرخش لگن، از روش ثابت کردن اندام تحتانی طرف مقابل از

و برای اطمینان از صاف شدن کمر، همین فرد، دست دیگر خود را  ]65[ناحیه میانه ران توسط فرد دیگری استفاده شد 

سپس مرکز گونیامتر  گردید.روی لگن آزمودنی قرار داده و با فشار مالیمی مانع از بلندشدن کمر آزمودنی طی آزمون می

گرفت و بازوی ثابت آن در امتداد افق روی تخت و بازوی متحرک در امتداد روی تروکانتر )برجستگی( بزرگ ران قرار می

که زانوی نمونه مورد بررسی در اکستنسیون و مچ در حالت طبیعی حالی. سپس در]88[ گرفتکندیل خارجی ران قرار می

برد تا حدی که نمونه در بود، آزمونگر با گذاشتن دست در خلف مچ پا، ران پا را به صورت غیرفعال به حالت فلکسیون می

ازوی متحرک ب شد و آزمونگر،عضالت همسترینگ خود احساس کشش داشته باشد. در این دامنه، حرکت متوقف می

ها ثبت اندازه شد وبار تکرار می 0شد. این عمل کرد و درجه آن خوانده میگونیامتر را با قوزک خارجی منطبق می

 شد.ها محاسبه میو میانگین آن گردیدمی
 

 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

 

 
 اولـیــن همـایـــش ملـــــی

 یو قهرمان یریشگیدر حوزه سالمت، پ یتحوالت علوم ورزش

www.Pess2016.org         6 

 گیری زاویه لوردوز کمریروش اندازه

استفاده شد. در این  Roseو  Hartکش منعطف و با روش جهت اندازه گیری و رسم میزان لوردوز کمر از خط

گرفت. از روش آزمودنی در حالت ایستاده و کامال راحت و طبیعی با پاهای برهنه در جایی که از قبل مشخص شده، قرار می

رو باشد. سپس محقق در پشت سر آزمودنی برای شد که پاها را به اندازه عرض شانه باز کند و نگاهش روبهوی خواسته می

ها به وسیله دو فرو ای خلفی فوقانی بود که ارزیابی آنگرفت. این نقاط شامل خارهای خاصرهط مرجع قرار مییافتن نقا

طبق شد که وسیله یک خط مستقیم این نقاط طوری به هم وصل میگرفت. بهرفتگی در ناحیه تحتانی پشت صورت می

( قرار گیرد. برای یافتن تاج خاصره نیز با انگشتان دست ، نقطه میانی روی زائده خاری مهره دوم خاجی )Grayآناتومی 

های نرم به کنار بروند. دو انگشت شست در پشت شد تا بافتبه دو طرف پهلوی آزمودنی، باالی تاج خاصره فشار آورده می

سطح است. مری با آن هم، زائده خاری مهره چهارم کGrayرسند که طبق آناتومی آزمودنی موازی با سطح افق به هم می

کش گاه محقق خطکمری یافته و با ماژیک عالمت زده شد. آن ها به باال، زائده خاری اولین مهرهرش خار مهرهسپس با شما

کرد تا هیچ فضایی بین کش وارد میروی آن فشار یکسانی در طول خطمنعطف را روی نقاط مشخص شده قرار داده و 

کش را از پشت ( شکل قوس کمر را به خود بگیرد. سپس خطr = 0/97کش )اشد و خطکش و پوست آزمودنی نبخط

کرد. نکته حائز اهمیت این است که آزمودنی برداشته، بدون تغییر شکل، قوس ایجاد شده را روی کاغذ مربوطه رسم می

قق عالئم را پاک کرده، کش مماس با پوست بوده است. سپس محسم شود که خطبرای رسم انحنا بایستی خط از طرفی ر

خواست به حالتی که توضیح داده شد قرار بگیرد تا اندازه گیری به همان دقیقه استراحت به آزمودنی از او می بعد از یک

سپس  ها ثبت گردید.بار انجام گرفت و میانگین آن 0(. این عمل بر هر آزمودنی 5-0و  1-0)شکل  نحو، دوباره انجام شود

 اندازه زاویه لوردوز کمر محاسبه گردید.زیر  اویه با استفاده از فرمولز tagبا محاسبه 

(8)   

خط عمودی است که  H)رسم و ارتفاع منحنی ) تا  بین دهنده فاصله نشان L)طول منحنی) که در آن

 .]61[دارد  Lبیشترین فاصله را با خط 

 

 وردوز به وسیله خط کش منعطفگیری زاویه لاندازه
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 پروتکل تمرین و روش اجرای خودرهاسازی مایوفاشیال با استفاده از فوم غلتان

 - Taiwan -Mambo max Foam roller -Full roundبا مشخصات )غلتان فوم 

کردند، یها کار خود را با نشستن روی فوم غلتان شروع مدر این تحقیق استفاده شد. آزمودنی (

گیری به سمت سقف همراه بود. افراد حرکت و با جهت به طوری که پاهایشان در حالت اکستنشن و مچ پا در حالت طبیعی

)شکل  کردندکامل می ††و آن را با حرکت به سمت حفره رکبی کردندشروع می ††غلتاندن فوم را از محل برجستگی ورکی

ها آموزش داده شده بود که فشار وارد کردند و به آناز شده خود حمایت می. افراد وزن بدن خود را توسط بازوهای ب(8

دهند فشار زیادی بین عضالت همسترینگ و فوم غلتان اعمال شده بر فوم غلتان را دستکاری کنند و تا حد ممکن اجازه 

نیه به جلو )حفره رکبی به ثا 8ثانیه به عقب )از برجستگی ورکی به حفره رکبی( و  8شود. فوم غلتان با آهنگ تقریبی 

ده شد و در صورت نیاز بازخورد کالمی نیز داکنترل میکرد. زمان پروتکل توسط محقق برجستگی ورکی( حرکت می

 کردندداشتن زانو در حالت اکستنشن و جهت گیری مناسب مچ پا را در طول حرکت فوم غلتان حفظ می،  نگهشد. افرادمی

ها خواسته شد تا ابتدا پای راست را روی فوم بغلتانند و پای دیگر را بافت نرم از آزمودنی . برای افزایش فشار بر]61[

شد. با عبوردادن پاها بر سپس همین کار، برای پای چپ تکرار میمنظور افزایش فشار از روی پای راست عبور دهند. به

ها آموزش داده شده بود که در طول اجرای نیبه آزمود .]60[ شودیکدیگر فشار بیشتری بر عضالت همسترینگ وارد می

SMR به بافت وارد آورند )شکل ، فشار اعمال شده بر فوم غلتان را دستکاری کنند و با اعمال نیروی بیشتر، فشار بیشتری

 .بودثانیه استراحت بین تکرارها  03دقیقه ای با  8تکرار  0شامل  ،SMR(. پروتکل 8

 

 از فوم غلتانبا استفاده  SMRروش  -1شکل 

 

  روشهای آماری

جهت تجزیه و تحلیل اطالعات از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد. در بخش آمار توصیفی از آماره های 

در بخش آمار تحلیلی از آزمون های کولموگروف اسمیرنف اندارد و ترسیم جداول و نمودارها و میانگین و انحراف است

 (p<0.05) گردیدمستقل و وابسته )تحلیل فرضیات تحقیق( استفاده  tداده ها(، آزمون )جهت تعیین نرمال بودن توزیع 

 

 

 
 

 

                                                 
‡‡- Ischial Tuberosity  
§§- popliteal fossa  
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 نتایج  

نشان داده شده  8در جدول  ی دو گروه تجربی و کنترلاطالعات توصیفی مربوط به سن، قد و وزن آزمودنی ها

تحقیق وابسته تان بر هریک از متغیرهای در ادامه نیز اثر بخشی روش خودرهاسازی مایوفاشیال با استفاده از فوم غل است.

 طور جداگانه ارائه شده است.به

 یتجرب و کنترل گروه دو در قد و  وزن، سن، به مربوط استاندارد انحراف و نیانگیم -1 جدول

 گروه  

 متغیر

 کنترل تجربی

 00/85 ± 81/8 65/85 ± 30/8   سن)به سال(

 04/91 ± 16/88 04/11 ± 01/80 وزن)کیلوگرم(

 16/813 ± 31/1 11/851 ± 91/1 قد)سانتی متر(

 

در مورد کلیه متغیرهای تحقیق، اسمیرنف استفاده شد.  -برای نشان دادن نرمان بودن توزیع از آزمون کولموگروف

، می توان چنین نتیجه گرفت که نمونه (p>0.05)در دو گروه کنترل و تجربی، با توجه به سطح معنی داری مشاهده شده 

 .د نظر )حجم نمونه(، از جامعه ای با توزیع نرمال بدست آمده استمور

 

 (رنفیاسم - کولموگروف آزمون)نمونه عیتوز بودن نرمال آزمون: 4-4 جدول

 کنترل  تجربی متغیر

Z Sig. Z Sig. 

 222/2 844/3 89/3 818/3 پیش آزمون پذیریانعطاف

 222/2 864/3 68/3 805/3 پس آزمون

 192/2 810/3 63/3 849/3 پیش آزمون ز کمریزاویه لوردو

 222/2 148/2 19/2 182/2 پس آزمون

 

، در مورد گروه تجربی، داده های پیش آزمون و پس آزمون نشان می  5-4با توجه به اطالعات موجود در جدول 

قبل و بعد از انجام  افرادعضالت همسترینگ( پذیری انعطافدامنه حرکتی فلکشن غیرفعال ران )شاخص دهد که میزان 

بدست آمده  tدرصد افزایش داشته که با توجه به مقدار  14/86خودرهاسازی مایوفاشیال به وسیله فوم غلتان میزان 

 دار می باشد.، این میزان تغییر، معنی 338/3و سطح معنی داری  431/86
ن و پس آزمـون گـروه کنتـرل، حـاکی از بین دو مرحله پیش آزمو tدر مورد گروه کنترل نتایج بدست آمده از آزمون 

 (.p=113/3عدم تفاوت معنی دار بین دو مرحله است )
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 یتجرب و کنترل گروه دو یها یآزمودن یرپذیانعطاف راتییتغ زانیم سهیمقا: 6-4 جدول

 آماره

 وضعیت

میانگین و انحراف 

 استاندارد

میزان 

 تغییر )%(

t وابسته Sig. 

 338/3 431/86 +14/86 11/11 ± 69/1 پیش آزمون تجربی

 41/51 ± 55/4 پس آزمون

 113/3 896/3 -64/3 41/11 ± 30/5 پیش آزمون کنترل

 08/11 ± 89/5 پس آزمون

t 
 مستقل

01/4 

Sig. 3338/3 

 

، در مورد گروه تجربی، داده های پیش آزمـون و پـس آزمـون  1-4با توجه به اطالعات موجود در جدول همچنین 

بـه  وسیله فوم غلتانمی دهد که میزان زاویه لوردوز کمری افراد قبل و بعد از انجام روش خودرهاسازی مایوفاشیال به نشان

، ایـن میـزان  338/3و سـطح معنـی داری  41/63بدست آمـده  tدرصد افزایش داشته که با توجه به مقدار  11/81میزان 

بین دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون گـروه  tدار می باشد. در مورد گروه کنترل نتایج بدست آمده از آزمون تغییر معنی

 .(.Sig=14/3)فاوت معنی دار بین دو مرحله است کنترل، حاکی از عدم ت
 

 

 گیریبحث و نتیجه 

 (SMRمایوفاشیال )هفته استفاده از روش خود رهاسازی  1پژوهش حاضر با هدف شناسایی و بررسی تأثیر 

 .وسیله فوم غلتان بر میزان انعطاف پذیری عضالت همسترینگ کوتاه شده و تأثیر آن بر زاویه لوردوز کمری انجام پذیرفتبه

تجزیه و تحلیل آماری اطالعات به دست آمده از تحقیق نشان داد که خودرهاسازی مایوفاشیال با استفاده از فوم 

پذیری عضالت داری داشته و موجب افزایش انعطافشده تأثیر معنیهمسترینگ کوتاه  تپذیری عضالغلتان بر انعطاف

 همسترینگ کوتاه شده، گردیده است.

را پذیری عضالت همسترینگ تأثیر استفاده از فوم غلتان بر انعطافکه ،شرر نتیجه پژوهش حاضر با نتیجه پژوهش 

مدت بررسی اثرات کوتاه به خود تحقیق در آمیکودیهمچنین  .]60[ مثبت و معنی دار گزارش داد، همخوانی دارد

پذیری عضالت همسترینگ در مقایسه خودرهاسازی مایوفاشیال با استفاده از فوم غلتان بر قدرت عضالنی، توان و انعطاف

عضالت  ROMبه همان اندازه کشش استاتیک،  SMRو دریافت که . اپرداخت با گروه کشش استاتیک و کنترل

را  ویژه در ترکیب با کشش ایستافوم غلتان در افزایش انعطاف پذیری و بهتأثیر . موهر، ]69[ دهدرینگ را افزایش میهمست

با استفاده از استوانه دستی در پای تجربی )راست(  SMRدر پژوهش خود دریافت که  ،کریل. ]61[ مثبت ارزیابی کرد

 ،دونالد و همکارانمک .]03[ پذیری داشته استزمون انعطافداری بیشتری در آنسبت به پای کنترل )چپ(، معنی

با استفاده از فوم غلتان در گروه عضالت چهارسر ران بر افزایش دامنه حرکتی  SMRمدت یک دوره کوتاهدریافتند که 

استفاده از فوم اثر  دونالد و همکاران،همچنین مک .]66[ زانو، بدون کاهش همزمان نیرو و عملکرد عضله مؤثر بوده است

رویلنس و . ]08[ ساعت پس از مداخله بر دامنه حرکتی غیرفعال ران مثبت گزارش کردند 41و  64، 3غلتان را بعد از 

 داری، دامنه حرکتی مفصلطور معنیوسیله فوم غلتان بهمدت بهیک مداخله کوتاهدر تحقیق خود نشان دادند که همکاران 

. ]06[ دهدامنه حرکتی پایین در ترکیب با نمرینات اصالحی یا کشش استاتیک افزایش میرا در افراد با میانگین د ران
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پذیری عضالت همسترینگ و عملکرد با استفاده از ماساژ غلتکی را بر انعطاف SMRتأثیر کاربرد  ،سالیوان و همکاران

ی مایوفاشیال با استفاده از فوم غلتان را بر تأثیر خودرهاساز جی و همکاران، .]00[ دار ارزیابی کردندعضالنی مثبت و معنی

دقیقه بعد از مداخله مورد بررسی قرار دادند و افزایش  53و  03، 83، 3پذیری عضالت همسترینگ در مدت زمان انعطاف

ی تأثیر خودرهاساز ،کیز .]04[ دقیقه بعد از مداخله، مثبت ارزیابی کردند 83توانایی آزمون نشستن و رسیدن را فقط در 

اما خودرهاسازی مایوفاشیال در  مثبت ارزیابی کردمایوفاشیال و کشش استاتیک را بر دامنه حرکتی عضالت همسترینگ 

نیز  رسیاهای گایافته .]01[ مقایسه با کشش استاتیک تأثیر بیشتری بر دامنه حرکتی عضالت همسترینگ نداشته است

تأثیر  ،. فایرال]81[ داری داشته استتأثیر معنی همسترینگپذیری عضالت مؤید آن است که فوم غلتان بر انعطاف

کشش استاتیک و ترکیب خودرهاسازی مایوفاشیال و کشش استاتیک را بر دامنه مدت خودرهاسازی مایوفاشیال،کوتاه

ترکیب و  کشش استاتیک با این حالحرکتی چرخش داخلی مفصل گلنوهمورال در هر سه حالت مثبت ارزیابی کرد. 

به  خودرهاسازی مایوفاشیالداری بیشتر از طور معنیدامنه حرکتی را بهستاتیک و خودرهاسازی مایوفاشیال، کشش ا

 .]05[ افزایش داده بودند ،تنهایی

نشان دادند که  ]89[و ایوانس و همکاران  ]64[از طرف دیگر نتایج پژوهش حاضر با نتایج پژوهش میلر و راکی 

دریافت که استفاده  ارد، همخوانی ندارد. همچنین، شارپدامنه حرکتی عضالت همسترینگ ند کاربرد فوم غلتان، تأثیری بر

در  . اگرچه هاو و همکاران]01[ ی بر دامنه حرکتی فعال ران نداردداربا استفاده از فوم غلتان تأثیر معنی SMRاز روش 

پذیری و کاهش ر بیشتری در افزایش انعطافتحقیق خود به این نتیجه رسیدند که فوم غلتان نسبت به کشش ایستا تأثی

که نشان دادند  های تحقیق پیکوک و همکارانیافته. همچنین نتایج تحقیق با ]01[ دار نبوددرد دارد اما این تفاوت معنی

 . ]09[ در تناقض است پذیری نداشته است،وسیله فوم غلتان تأثیری بر افزایش انعطافبه SMRیک دوره کوتاه مدت 

مورد استفاده )سفت و متراکم یا  عدم همخوانی تحقیقات پیشین با تحقیق حاضر را می توان در نوع فوم غلتان علت

و نوع آزمون مورد استفاده وه عضالنی، میزان فشار اعمال شده، ها ، گرها، تعداد غلت، مدت زمان غلتاندن، تعداد ستنرم(

 دانست.ها سن آزمودنی

( استفاده Sit and Reach Testدر پژوهش خود از آزمون نشستن و رسیدن )همکاران، ایوانس و به عنوان مثال، 

های دامنه حرکتی غیرفعال همسترینگ نباشد، زیرا تا حد کردند. آزمون نشستن و رسیدن ممکن است به دقت آزمون

محققان معتقدند که . شددامنه حرکتی عضالت همسترینگ وابسته باغیر از به تواند به عوامل متعدد دیگریزیادی می

را تحت تأثیر قرار دهد.  SRTمتریکی نظیر طول نامتناسب اندام نسبت به تنه، ممکن است نتایج حاصل از عوامل آنتروپو

ها طول عضله همسترینگ قابل قبولی کودکان با پاهای بلند و تنه کوتاه، ممکن است در آزمون رد شوند؛ حتی اگر آن

متر سانتی 1تا  0ممکن است باعث  SRTها در طی تخمین زده است که دور شدن کتف نز. هاپکی]61[ داشته باشند

توضیح . عالوه بر آن، ایوانس و همکاران، به عوامل مختلفی وابسته است SRT. بنابراین ]43[ اختالف در امتیاز نهایی شود

این  باشد. SMRطی پروتکل  ،فشار در بافتتواند کاربرد نامناسب ، میROMاند که یک احتمال برای عدم تغییر در داده

موضوع ممکن است به موقعیت مفروض در زمان غلتاندن عضالت همسترینگ مربوط باشد که ممکن است افراد در آن، 

 خود قرار دهند.و بازوهای جای فوم بر دستان وزن بدن خود را به

ورزشی مهم است و از لحاظ روانی برای های ( مفصل برای اجرای اغلب فعالیتROMافزایش در دامنه حرکتی )

های ها و ناهنجاریتواند از بروز بسیاری از آسیبکنندگان ورزشی مهم است و در افراد کم تحرک میورزشکار و شرکت

 عضالنی جلوگیری کند.  -اسکلتی

مکانیکی شامل  علت تغییرات مکانیکی در عضله باشد. این تغییراتپذیری بهشود که افزایش در انعطافتصور می

عضالنی -)قابلیت سازندگی بافت(، افزایش طول سارکومر و ریلکسیشن عصبی †††، پالستیک***تغییر شکل ویسکواالستیک

                                                 
***- Viscoelastic  
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باشد. با این حال، پذیری حاصل از کاربرد فوم غلتان، افزایش درجه حرارت مییک احتمال برای افزایش انعطاف .]48[است 

ر طول عمل غلتاندن فوم ممکن نبود. این احتمال وجود دارد که حرکت پایدار فوم گیری دمای سطحی یا عضالنی داندازه

توانند خواص ویسکواالستیک عضله دهد که هردو میغلتان، درجه حرارت بافت درون عضالنی و جریان خون را افزایش می

د مانند بیشتری به خوحالت مایعشود و تحت تأثیر گرما و فشار قرار گیرد، نرم می وقتی فاشیا .]46[را افزایش دهند 

 .]40[شود شود و ویسکوزیته و حالت جامد آن بیشتر میگیرد. در غیر اینصورت ضخیم میمی

ویژگی  .]68[ پذیری استهای ممکن برای افزایش انعطاففاشیا، یکی دیگر از مکانیزم †††ویژگی تیکسوتروپیک

دنبال آن، بازگشت تدریجی به حالت اولیه بعد از است و بهتیکسوتروپیک یک کاهش در ویسکوزیته، تحت فشار برشی 

اظهار شده است که تغییرات خواص تیکسوتروپیک عضله و فاشیا، ویسکوزیته بافت را کاهش  .]44[باشد حذف فشار می

 شود. شود و منجر به دامنه حرکتی بیشتر در فلکشن ران میدهد. در نتیجه مقاومت در مقابل فشار و کشش کمتر میمی

تحرکی، ممکن است باعث ایجاد های پرفشار بر بافت نرم بدن به دلیل فعالیت بیش از حد و یا بیتکرار استرس

پیوندهای عرضی غیرطبیعی و بافت زخم در فاشیا گردد. در نتیجه، پیوندهای عرضی غیرطبیعی و بافت زخم، ممکن است 

طور مکانیکی این پیوندهای ممکن است به SMRگردند.  موجب مهار بیومکانیک صحیح و کاهش دامنه حرکتی مفصل

وقتی فاشیا در حالت  .]41[مانند آن برگرداند عرضی را از بین ببرد و بافت زخم را درهم شکند و فاشیا را به حالت ژل

 .]45[دهد مانند بیشتری باشد، بافت نرم اجازه دامنه حرکتی بیشتری را میژل

اند که نشان داده فشار مکانیکی است. تامی و تیلور کیفیت بافت نرم، مدت و مقداردو فاکتور مهم برای افزایش 

فشار کافی مورد نیاز برای ایجاد چنین  د. ترلکل.]41[ مانند مورد نیاز استمدت برای ایجاد حالت ژلکاربرد فشار طوالنی

ای اعمال شد  دقیقه 8ست  0برد فشار در . اگرچه در تحقیق حاضر کار.]41[ کیلوگرم محاسبه کردند 64-881تغییری را 

کیلوگرم بود( اعمال شد.  11ها هفته ادامه داشت. همچنین نیروی نسبتاً باالیی )میانگین وزن بدن آزمودنی 1 اما به مدت

ایجاد کار برده شد؛ برای شاید کاربرد فشار مکانیکی نسبتًا باال )ترکیب وزن بدن و فشار فوم غلتان( که در این تحقیق به

 .بوده باشدشود، کافی بافت نرم و در نتیجه دامنه حرکتی بیشتر می مانند فاشیا که منجر به افزایش کیفیتحالت ژل

تأثیری که فشار و یک نیروی خارجی )نظیر فشار حاصل وزن بدن بر فوم غلتان( ممکن است بر خواص  

های مکانیکی فاشیا های پاتولوژیکی و تحریک گیرندهگیرسانی به بافت، ازبین رفتن چسبندپیزوالکتریسیتی فاشیا، آب

های دیگر برای افزایش تواند از تئوری( و اجسام رافینی و پاسینی داشته باشد، میGTOمانند اندام وتری گلژی )

در یک آستانه معین مانع فعال  GTOها به تغییر میزان تنش حساس هستند. تحریک این گیرنده پذیری باشد.انعطاف

یابد. کاهش در تنش ریلکسیشن عضالت توسعه میشود. بنابراین شدن دوک عضالنی و موجب کاهش تنش عضالنی می

 . دهدگرداند و عملکرد را افزایش میتنش عضالنی را به حالت اول برمی -شود، رابطه طولبافت نرم موجب کاهش درد می

اسازی مایوفاشیال با استفاده از فوم غلتان در عضالت استفاده از روش خودره که داد نشان همچنین تحقیق نتایج

 همسترینگ کوتاه شده بر زاویه لوردوز کمری تأثیر معنی داری داشته و موجب افزایش زاویه لوردوز کمری شده است. 

باتوجه به ابعاد تئوریک موضوع و باتوجه به موقعیت قرارگیری عضالت همسترینگ در ناحیه پشت ران و اثر مستقیم 

ویژه بر ناحیه عملکرد این گروه عضالنی بر موقعیت لگن و باتوجه به ارتباط مستقیم استراتژی لگن بر ستون فقرات به

س کمر در فرد شده، و با افزایش طول عضله همسترینگ و افزایش کمری، کوتاهی عضالت همسترینگ موجب کاهش قو

 قوس کمر افزایش یافته است.پذیری عضله همسترینگ، مقادیر کمی شاخص ارزیابی انعطاف
 

 

 

                                                                                                                                                    
†††- Plastic  
‡‡‡- Thixotropic  
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 گیری کلینتیجه 

خودرهاسازی مایوفاشیال برای اهداف مختلفی از جمله ثبات مرکزی، تعادل، حس عمقی و تحرک بافت نرم 

کنند راحت است زیرا نیاز به کمک شخص دیگر ندارد و در هر این روش برای افرادی که آن را اجرا میشود. استفاده می

 خودرهاسازی مایوفاشیال با استفاده از فوم غلتان، فشار مستقیمی را در سرتاسر عضلهقابل استفاده است. زمان و مکانی 

کند. این اصطکاک تولید شده های فاشیا ایجاد میهمراه با غلتاندن بر بافت نرم، کشش عضله و تولید اصطکاک بین الیه

فایده دیگر استفاده از فوم غلتان آن بافت نرم مفید است. پذیری ندن کششهای فیبری و بازگردابرای شکستن چسبندگی

تواند به اعمال فشار فوم غلتان های مختلف بدن اعمال کند. تغییر حالت افراد میتواند فشار وارده را بر فسمتاست که می

غلتان عدم تعادل کنند. فوم کمک کند. افراد از وزن بدن خود برای اعمال فشار استفاده میهای مختلف بدن بر قسمت

دهد و استرس وارده پذیری را افزایش میدهد، دامنه حرکتی و انعطافکند، درد عضالنی را کاهش میعضالنی را اصالح می

 دهد.ا تسکین میبر مفاصل ر

با توجه به نتایج تحقیق حاضر می توان گفت که استفاده از روش خودرهاسازی مایوفاشیال با استفاده از فوم غلتان، 

افزایش پیدا کرده  پذیری عضالت همسترینگ کوتاه شده و به تبع آن زاویه لوردوز کمریموجب تأثیر مثبت بر انعطاف

و گیری  به هر حال این نتیجهسود برد. اما  پذیری از آنمی توان در کنار برنامه های دیگر با هدف افزایش انعطاف است و

 شود که:به محققان پیشنهاد میدر پایان لذا  .از داردنی یبه تحقیقـات بیشـتراستفاده از این روش 

 های عضالنی بررسی شود.اثرات استفاده از فوم غلتان در دیگر گروه .1

بر  های دستی، توپ تنیس و ...()مانند استوانه SMRاثرات خودرهاسازی مایوفاشیال با استفاده از دیگر ابزارهای  .2

 پذیری بررسی گردد.شاخص انعطاف

پذیری از جمله تمرینات کششی فاده از فوم غلتان در ترکیب و مقایسه با دیگر روشهای افزایش انعطافاثرات است .3

 ( و ... بررسی شود.PNF)استاتیک، دینامیک(، تسهیل عصبی عضالنی حس عمقی )

د تا نیز انجام شو زنان جامعهو در ، نوع فوم متفاوت متفاوت پروتکل تمرینیو  با مدت زمان تکنیک فوم غلتان .4

 حاصل شود.  کاربرد فوم غلتاندر مورد میزان تاثیر  بیشتری اطالعات

مدت زمان ماندگاری بررسی گردد و در کوتاه مدت  پذیریبر میزان انعطاف استفاده از تمرین فوم غلتانتأثیر  .5

 پذیری مورد بررسی قرار گیرد.تاثیر چنین برنامه تمرینی در رابطه با انعطاف
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استادان و تمام اند ام انجام دادهی تالشهای محبت آمیزی که در دوران مختلف زندگیبه خاطر همهو مادر عزیزم از پدر 
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