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تاثیرهشت هفته تمرینات منتخب پیالتس بر قدرت عضالت پالنتارفلکسور و دامنه 

 حرکتی مچ پای زنان سالمند
 

 2، عاطفه کمالی*1محمدابراهیم مرجانی
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ی و علوم ورزشی، .کارشناس ارشد آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصالحی، دانشگاه اصفهان، دانشکده تربیت بدن2

 اصفهان، ایران

 
mohammadebrahimmarjani@gmail.com 

at.darya@yahoo.com 

 

 چکیده

اشاره نمود. چون قدرت  عضالت پوسچر بدن و کاهش قدرت رییبه تغ توانمی سالمند درافراد یعوامل مهم ناتوان ازجمله

 یدامنه حرکت عضالت و با کاهش قدرت نیبنابرا، شودیرفتن محسوب م در راه ییتعادل و توانا یلاصی اجزا ازی عضالن

. از اینرو هدف از پژوهش حاضر، تاثیر یک دوره تمرینات منتخب ابدی یم شیافزا، افراد سالمند خوردن نیخطر زم، مفاصل

زن سالمند به طور  22سالمند است. در این مطالعه، پیالتس بر قدرت عضالت پالنتارفلکسور و دامنه حرکتی مچ پای زنان 

 33/33±32/8سال، وزن  22/36±32/4نفر(، با میانگین و انحراف معیار سن   12تصادفی انتخاب و به دو گروه تجربی )

 سال، وزن 60/32±28/3نفر(، با میانگین و انحراف معیار سن 11متر و گروه شاهد )سانتی 31/136±83/2کیلو گرم و قد 

هرهفته سه جلسه و هر  تقسیم شدند.گروه تجربی هشت هفته، متر،سانتی 02/128±22/2کیلوگرم و قد  34/12±86/36

-های معمول روزانه خود میدقیقه به اجرای تمرینات منتخب پیالتس پرداختند،گروه شاهد فقط به فعالیت  36جلسه 

های هر دوگروه بترتیب با استفاده از صل مچ پای آزمودنیپرداختند. قدرت عضالت پالنتارفلکسور و دامنه حرکتی مف

های پژوهش حاضر با استفاده از گیری شد. دادهدینامومتر دیجیتال قابل حمل و گونیامتر، قبل و بعد از هشت هفته اندازه

از اجرای  پژوهش، پس هاییافته مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. براساس 62/6داری و در سطح معنی ANOVAآزمون 

در قدرت عضالت پالنتارفلکسورمچ پای راست و چپ گروه تجربی  داریمعنی هفته تمرینات منتخب پیالتس، تفاوت 8

هردو گروه  (. از لحاظ آماری، در دامنه حرکتی مفصل مچ پای P = 661/6و  =662/6Pشاهد مشاهده شد)نسبت به گروه 

رسد که تمرینات منتخب توجه به نتایج پژوهش، چنین به نظر می مشاهده نشد. با داریمعنی تجربی و شاهد تفاوت

-شود که این افراد در طول فعالیتپیالتس بر قدرت عضالت پالنتار فلکسور مچ پای زنان سالمند اثر گذار بوده و باعث می

ش پیشنهادی برای توان بعنوان ورزهای روزمره کمتر در معرض خطر زمین خوردن قرار گیرند؛ بنابراین پیالتس را می

 تقویت عضالت سالمندان ارائه نمود.

 تمرینات پیالتس، قدرت عضالت پالنتارفلکسور، دامنه حرکتی مفصل مچ پا، زنان سالمند کلمات کلیدی: 
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 مقدمه

کیفیت  کنند و دورانی است که اگر ازسالمندی فرایندی است که تمام افراد بشر از هر جنس، نژاد و فرهنگی آن را طی می

(. در حال حاضر جمعیت جهان در حال پیر شدن است. 1مناسب برخوردار باشد، بسیار مطلوب و لذت بخش خواهد بود )

باشد. به طوری که در ایران نیز نسبت جمعیت سالمندان با توجه به کاهش میزان زاد و ولد، به سرعت در حال افزایش می

کل جمعیت کشور را  %3.8دو برابر افزایش یافته و در حال حاضر حدود طی سی سال گذشته جمعیت سالمندان ایران به 

و  %11.2به  2622شود جمعیت سالمندان ایران در سال دهند و همچنین پیش بینی میسال و باالتر تشکیل می 36افراد 

 (.2کل جمعیت کشور برسد) %21به  2626در سال 

های بشری محسوب کرد، ولی متاسفانه اغلب افرادی که ترین پیشرفتاگر چه رسیدن به سن سالمندی را باید یکی از عمده

از جمله عوامل مهم ناتوانی در  .(2)ندشومیمشکل جدی سالمتی مبتال  بیماری و چندین رسند بهبه سن سالمندی می

( وکاهش قدرت بدنی اشاره نمود. چون قدرت عضالنی یکی ازاجزای ساختاربدنتوان به  تغییر پوسچر)افراد سالمند، می

شود، بنابراین با کاهش قدرت عضالت اندام تحتانی، خطر زمین خوردن  رفتن محسوب می اصلی تعادل و توانایی در راه

 بویژه در این مورد عضالت قدرت پوسچر بدن، نقش کنترل حفظ سازوکارهای به توجه (. با12یابد)افراد سالمند افزایش می

دامنه حرکتی مفاصل، توانایی برگشت  با کم شدن قدرت عضالت و کاهش (.4.)کندمی پیدا چندانی اهمیت سالمندان در

 تعادل کنترل دراختالل مؤثر عوامل کلی طور (. به14یابد)خوردن تعادل در سالمندان نیز کاهش می هم به از سریع پس

 هایگیرنده و بینایی حواس ضعف مفاصل، حرکتی دامنه کاهش تحتانی، اندام عضالت قدرت کاهش از عبارتند سالمندان

 باشد،می پا زانو و مچ ران، مفاصل حرکتی دامنه کاهش سالمندان، خوردن زمین اصلی علل از یکی (.12)دهلیزی -عمقی

 پالنتارفلکشن و ران مفصل حرکتی دامنه حداکثر (.2)بگذارد تأثیر بسزایی نیز آنها رفتن راه الگوی روی تواندمی امر این که

( اند نداشته که افرادی چه و اند داشتنه خوردن زمین سابقه که افرادی چه) سالمندان در رفتن راه هنگام پا مچ مفصل

 دارد، قرار آنتاگونیست عضالت سفتی تاثیر تحت ران و مچ پا مفصل حرکتی دامنه چون. باشدمی جوان افراد از کمتر

 و بخشدمی بهبود را سالمند افراد رفتن راه عملکرد پا، ران و مچ بازکننده عضالت کششی تمرینات رسد می بنظر بنابراین،

  (.13) دهدمی کاهش را آنها خوردن زمین خطر

توان با توجه به اینکه عضالت اندام تحتانی)عضالت پالنتارفلکسور مچ پا( نقش مهمی در تعادل و قابلیت حرکتی دارند، می

دن دوران سالمندی را با کمک تمرینات مختلف، این گروه از عضالت را تقویت کرد و مشکالت و عواقب ناشی از زمین خور

-(. کاهش قدرت عضالت اندام تحتانی در سالمندان منجر به انتقال مرکز ثقل در جلوی مفصل مچ پا می3به حداقل رساند)

تواند باعث جابجایی شود. از سویی بهبود قدرت عضالنی میشود که این امر باعث اختالل در تعادل و زمین خوردن آنها می

(. از آنجایی که قدرت عضالت اندام تحتانی، عامل تأثیر گذار در قابلیت 3ه و تعادل را بهبود بخشد)مرکز ثقل به مچ پا شد

راهکار مناسب برای بهبود قدرت عضالت، تحرک و مطلوب  ینیتمر هایاستفاده از برنامهشود، حرکتی افراد محسوب می

پژوهشگران  های اخیر مورد توجهکه در سال مطلوبی تمرینی هایبرنامهاز جمله . (8)باشدقابلیت حرکتی افراد سالمند می

 باشد.می قرار گرفته است، تمرینات پیالتس و درمانگران

این  .(13)کندمی کمککنترل عضالت به فکر  تمرکز استفاده ازبا تمرینی است که  برنامهبدن(،  رولوژیپیالتس)علم کنت 

 ،تمرکز انرژی، بهبود توجه و افزایش قدرت و از جمله اید متعددیوبه عنوان شکلی از فعالیت بدنی دارای فنوع تمرین 

. تمرینات پیالتس شامل (18باشد)می عطاف پذیری و....، افزایش دامنه حرکتی مفاصل و افزایش انتشویش کاهش استرس و

و با سرعت کنترل شده همراه با تمرکز و  یابدبهبود می حرکات کششی و قدرتی است که درآن طول دامنه حرکتی مفصل

  .(0)شودمی جراهای عمیق اتنفس

و قدرت عضالت اندام تحتانی درایجاد پایداری وجلوگیری از زمین خوردن سالمندان مفاصل ی دامنه حرکتاهمیت  از یکسو

دراین پژوهش،  و از سوی دیگر، اهمیت دوره سالمندی زنان در ایران و کمک به سبک زندگی آنها، ما را بر آن داشت تا

سالمند را  زنان پای حرکتی مفصل مچ پالنتارفلکسور و دامنه عضالت قدرت بر پیالتس منتخب تمرینات هفته تأثیر هشت

 بررسی کنیم.
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 روش شناسی تحقیق

از  پژوهشهای نمونه انجام شد، سال 32تا  36سنی  ةدامن زن سالمند با 22به صورت نیمه تجربی بر روی  پژوهش این

انتخاب و بطور تصادفی به  ندان صادقیه شهر اصفهانجامعه زنان سالمند مرکز فرهنگی تفریحی باغ تجربه و آسایشگاه سالم

 ± 83/2 قد کیلوگرم، 33/33 ± 32/8وزن  سال، 22/36 ± 32/4با میانگین و انحراف معیار سن  نفر، 12 تجربی ،دو گروه

رم، کیلوگ 86/36 ± 34/12وزن  سال، 60/32 ± 28/3 معیارسن انحراف و میانگین با نفر، 11و شاهد  متر سانتی 31/136

داشتن  شامل عدم ابتال به بیماری، های قابل کنترل پژوهشمحدودیتتقسیم شدند.  سانتی متر 02/128 ± 22/2قد 

استفاده از عصا و ناتوانی  شامل پژوهش کنترل خارج هایمحدودیتفقدان اختالل شناختی و  ماه اقامت در مرکز، 3حداقل

های در منزل شخصی با شرایط متفاوت محیطی، عدم کنترل فعالیت ساکن بودن سالمندان در راه رفتن به صورت مستقل،

 روزانه بود.

 

 گیری قدرت عضالت پالنتارفلکسور مچ پانحوه اندازه

-گرفت و باالی زانوی آنها ثابت میگیری قدرت عضالت پالنتارفلکسور مچ پا، آزمودنی در حالت طاقباز قرار میبرای اندازه

گرفت و از آزمودنی قرار میپد دستگاه دینامومتر روی کف پای درجه قرار داشت،  16در زاویة شد. در حالی که زانوی فرد 

(. ICC:  %83آزمودنی خواسته شد که عمل پالنتار فلکشن مچ پا را با حداکثر انقباض، سه مرتبه برای هر پا انجام دهد ) 

-د مشاهده شده از دستگاه توسط آزمونگر ثبت میکردند. بیشترین عدثانیه  استراحت می 36ها بین تکرارها آزمودنی

 (1-1(.)شکل4شد)

 
: نحوه اندازه گیری قدرت عضالت پالنتارفلکسور1-1شکل  

 

 پا گیری دورسی فلکشن مچاندازه

گیری دامنه حرکتی دورسی فلکشن مچ پا، از آزمودنی خواسته شد به پشت روی میز معاینه دراز بکشد، به برای اندازه

مچ پا خارج از میز معاینه و زانوی پای غیر آزمون در وضعیت اکستنشن قرار گیرد. بالشتک کوچکی زیر زانوی طوری که 

درجه فلکشن عضله گاستروکنمیوس به حالت شل و مچ پا در  26-46گرفت تا زانو در زاویه پای مورد آزمون قرار می

شد به صورت اکتیو حرکت دورسی فلکشن را استه میوضعیت آناتومیکی ) صفر درجه( قرار گیرد. سپس از آزمودنی خو

انجام دهد. مرکز گونیامتر بر روی  پایین قوزک خارجی، بازوی ثابت موازی با محور طولی نازک نئی به طرف سر نازک نئی 

 (.1-2( )شکل14گرفت)و بازوی متحرک موازی با کف پا قرار می
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 پاگیری دورسی فلکشن مچ: نحوه اندازه1-2شکل

 

 سگیری پالنتار فلکشن مچ پااندازه

ها خواسته شد در همان وضعیت قبلی)دورسی فلکشن( قرار گیری دامنه حرکتی پالنتار فلکشن، از آزمودنیبرای اندازه

گیرند و به صورت اکتیو حرکت پالنتار فلکشن را انجام دهند. مرکز گونیامتر بر روی پایین قوزک خارجی، بازوی ثابت 

 (.1-2)شکل (14)ور طولی نازک نئی به طرف سر نازک نئی و بازوی متحرک با کف پا قرار گرفتموازی با مح

 

 

 
 پاگیری پالنتار فلکشن مچ:  نحوه اندازه1-2شکل                                       

 

 پروتکل تمرینی

پیالتس  تمرینات پایة اصول ابتدا هر جلسه در بودند، گرفته قرار تمرینات منتخب پیالتس تحت که تجربی گروه برای

اجرا   جلسات تمام در پایه اصول لذا باید گرفت. قرار آنها ختیارا پیالتس در ورزش از کلی اطالعات و شدمی داده توضیح

 32جلسه و 24ساعت، مجموعا  1و جلسه  جلسه2هفته و هر هفته  8 گروه تجربی تمرینات منتخب را هاشد. آزمودنیمی

صبح برگزار  26/0تا  26/8ساعت  اجرا کردند، جلسات تمرینی در روزهای یکشنبه، سه شنبه، پنچ شنبه هر هفته از ساعت 

 فقرات،کنترل ستون و خاصره لگن پوسچر کردن دقیقه ابتدای جلسه تمرین، به فراهم کردن مقدمات چک 12شد. می

-اختصاص می مربی توضیحـات با پیالتس همراه  کششی تنفسی و ایستادن و نیز به اجرای حرکات درست نحوة و تنفس

 دقیقه پایانی جلسه به سردکردن 2 یافت وادامه می دقیقه 46 شده حدود تعدیل اختصاصی تمرینات انجام با یافت. جلسه

یافت. تمرینات از سطح ساده و آسان شروع و به تدریج سطح پیشرفته ادامه و خاتمه اولیه اختصاص می حالت به و برگشت

ت(، تمرینات مقدماتی با چوب با وزنه ) افزایش قدر مقدماتی یافت، هفته اول تمرینات پایه، هفته دوم و سوم تمریناتمی

با وزنه، تمرینات پیشرفته  پیشرفته )تعادل( و تمرینات مقدماتی کششی) انعطاف پذیری( و هفته چهارم تا هشتم تمرینات

ها انجام دادند. به منظور رعایت اصل اضافه بار، تکرار حرکات در هر با چوب )تعادل( و تمرینات پیشرفته کششی را آزمودنی

تکرار رسید.  46تا  26تکرار شروع و جلسات پایانی به  8یافت. جلسات اولیه با ی قبلی افزایش میت به جلسهجلسه نسب

 در انگیزه ایجاد موجب یکسو از عمل شد. اینتمرینات هر جلسه شامل مرور حرکات قبلی و اجرای حرکات جدید می

 یک در هاآزمودنی همة برای تمرینات سرعت شد.می تتمرینا در بار اضافه اصل حفظ سبب دیگر سوی از و هاآزمودنی
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دهند. با توجه به زیاد بودن و  نکنند، ادامه ناراحتی و درد احساس که جایی تا را تمرینات شدمی توصیه آنها به و بود سطح

ملزم به انجام  دادند وهای فردی خودشان انجام میها تمرینات را بر اساس تواناییمشکل بودن برخی تمرینات، آزمودنی

 به قـادر یا داشتند درد احساس ت،تمرینا آن اجرای هنگام که هاییآزمودنی برای  منتخب تمام تمرینات نبودند. تمرینات

ی بود که بیشتر عضالت تنه و شد. تمرینات پیالتس شامل حرکات سادهمی تعـدیل نبودند، خود درست پوسچر نگهداری

وضعیت ایستاده،نشسته، خوابیده و بدون نیاز به تجهیزات خاصی بر روی تشک و با وسایلی  کرد و در سهپاها را درگیر می

 (.1-1شد)جدولمانند وزنه و چوب انجام می

 

 : تمرینات بکاربرده شده در این بررسی1-1جدول

 تمرینات                                                           هفته                    هدف                                                                 

 نحوه درست ایستادن، نفس صحیح، کشش عضالت گردن و شانه، حرکت گربه،  گرم کردن                                   

 بازوها سینه، چرخش خلدا به پاها کردن جمع  کشش عضالت پشت،                                             

 انعطاف پذیری و                       حرکت یکصد، حرکت رفت به طرف جلو با پشت گرد، اول                       

 کشش عضالت                                حرکت پشتک،کشش پا از پهلو                           

 پا به سمت باال و طرفین،حرکت پری دریایی،کشش جفت    ،                     تقویت عضالت ران         سوم-دوم  

 پا :               پذیری                        کشش پشت به  سمت جلو، چرخش پشت به طرفین، پرتابپا.انعطافساق                      

 در حالت باال نگهداشتن جفت پا کشش یک پا، حرکت پرتاب پا از                                                                       

 پهلو، کشش عضالت ران و مچ پا. باال نگه داشتن چوب باالی سر،                                                                                    

 نگهداشتن چوب درجلو بدن. نگهداشتن چوب پشت سر و گردن،                                                                      

 بردن وزنه به سمت جلو، بردن وزنه به طرفین، حرکت فشفشه،                                                                      

 باالی سر.                                                                        

 ششم      کشش و  تقویت                            حالت پیاده روی)قدم زدن(،کشش عضالت پا، پرتاب پا به طرفین                   -چهارم  

 مت باال و نگهداشتن چوب به طرفین،  عضالت  ران وساق پا                       در حالت نگهداشتن پاها به س                     

 باال نگهداشتن چوب باالی سر، حالت صندلی، کشش عضالت ساق پا،                                                                         

 شتن وزنه ها پشت سر نزدیک گردن و باال بردنحرکت دوچرخه، نگهدا                                                                        

 دست ها، حرکت النژ، حرکت کشش عضالت ران.                                                                                     

 کت شنا، کشش عضالت چهار سر/هشتم        کشش و تقویت                             کشش عضالت ساق پا، حرکت اره، حر-هفتم  

 عضالت ران و ساق پا                         فلکشن ران، کشش عضالت همسترینگ، حرکت دوچرخه، پرتاب پا از                       

 ت چهارزانو نشستن و نگهداشتن چوب.                                                                        پهلو به جلو با یک پا و جفت پا. حال

 به جلو، نگهداشتن چوب در حالت نشستن، حالت دمر و نگهداشتن چوب.                                                                        

 ، حالت النژ.                           1،2ال، حالت قایقرانیفشار وزنه ها به سمت با                                                                     

انجام دادن تمرینات به صورت آهسته در پایان هر جلسه و بازگشت بدن به حالت                     سردکردن                           

 اولیه

 

 یافته ها

(؛ هم P>62/6نرمال بود) در تمامی متغیرها در هر دو گروهها بر اساس نتایج آزمون کلوموگرف ـ اسمیرنف توزیع داده

اطالعات  (.P>62/6برابر است) تجربی و شاهد چنین، نتایج تست لون نشان داد که در تمام متغیرها واریانس هر دو گروه

سال،  60/32±28/3و 22/36±32/4ه ترتیب میانگین سنجربی و شاهد بتوصیفی در گروه ت

ها با استفاده کیلوگرم بود. در ادامه داده 86/36±34/12و  33/33±32/8متر،وزنسانتی02/128±22/2و31/136±83/2قد
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مورد تجزیه  22SPSSبا کمک نرم افزار  P≤6/6 2داری های مکرر و در سطح معنیگیریبرای اندازه ANOVAاز آزمون 

دهد میانگین نمرات پس نشان می( 1-2و  1-2نتایج جداول) .(1-2و جدول 1-2و تحلیل استنباطی قرار گرفت)جدول

داری نسبت به گروه  کنترل بیشتر آزمون گروه تجربی در قدرت عضالت پالنتارفلکسور پای راست و پای چپ به طور معنی

( و پالنتارفلکشن مچ پا =33/6P(. ولی این تغییرات در دورسی فلکشن مچ پا)P = 661/6و    P =662/6بوده است)

(621/6P=از نظر آمار )دار نبوده است. ی معنی 
 

 دامنه حرکتی مچ پا گروه تجربی و شاهد ANOVA: نتایج 1-2جدول

 شاهد متغیر

 انحراف معیار±میانگین

 تجربی

 انحراف معیار±میانگین

F سطح معناداری 

 33/6 133/6 2/20 ± 2/2 8/21 ± 1/4 دورسی فلکشن)درجه(

 621/6 83/6 8/22 ± 4/2 6/21 ± 8/1 پالنتارفلکشن)درجه(

 ≥62/6Pشاهد در سطح  و یگروه تجرب نیب داریتفاوت معن*  

 

 قدرت عضالت پالنتارفلکسور گروه تجربی و شاهدANOVA : نتایج 1-2جدول 

 شاهد متغیر

 انحراف معیار±میانگین

 تجربی

 انحراف معیار±میانگین

F سطح معناداری 

قدرت عضالت 

پالنتارفلکسور پای 

راست)نیوتن بر 

 مترمربع(

 

 

3/2 ± 1/21 

 

 

 

6/3 ± 3/22 

 

 

61/12 

 

 

662/6* 

قدرت عضالت 

پالنتارفلکسور پای چپ 

 )نیوتن بر مترمربع(

 

6/3 ± 3/26 

 

2/3 ± 16/22 

 

48/0 

 

666/6* 

  ≥62/6Pدار بین گروه تجربی و شاهد در سطح *تفاوت معنی

  

 بحث و نتیجه گیری

ت، تغییرات یا کمبودهای ناشی از کهولت سن نیست، بلکه پیرشدن همراه با موفقیت بطور قطع به معنی عبور از مشکال

برعکس با وجود موانع موجود، تالش مستمر برای بیشتر به دست آوردن و کمتر از دست دادن است. افراد سالخورده مایل 

ها، ی تواناییهستند در محیطی به دور از انتظارات و فارغ از حاالت تحرک و برانگیختگی زندگی کنند،در صورتی که با احیا

افراد مسن خواهند توانست تحرک بیشتری داشته واز زندگی خود لذت ببرند. بنابراین هدف از پژوهش حاضر تاثیر تمرینات 

 8منتخب پیالتس بر قدرت عضالت پالنتارفلکسور و دامنه حرکتی مچ پای زنان سالمند بود. در پژوهش حاضر، پس از 

ری بین قدرت عضالت پالنتارفلکسور مچ پای گروه تجربی و گروه شاهد مشاهد شد در داهفته تمرین پیالتس، تفاوت معنی

داری مشاهده نشد. نتایچ این پژوهش با پژوهش کاوو و معنی حالی که در دامنه حرکتی مفاصل مچ پای هردو گروه تفاوت

( بیان 2614و و همکاران)(. کاو16،10،26( همخوانی داشت)2614( و دشتی و همکاران)2611(، ایرز)2614همکاران)

تواند باعث بهبود قدرت عضالت اندام تحتانی و کردند که تمرینات پیالتس مانند دیگر تمرینات استقامتی و مقاومتی می
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 36 هفته تمرینات پیالتس بر روی 12اثر ( نیز با بررسی 2611(. ایرز)10همچنین انعطاف پذیری عضالت تنه در زنان شود)

، افزایش قدرت باعث بهبود تعادل پویا تواندبه این نتیجه رسید که پیالتس تمرینی است که میسال  32زن سالمند باالی 

(، مقایسه تاثیر دو نوع تمرین منتخب تراباند و 2614. دشتی و همکاران)(26)عضالت، افزایش انعطاف پذیری زنان شوند

اباند بر زن سالمند رامورد مطالعه قرار دادند که نتایج آن نشان داد، تمرینات تر 42پیالتس بر تعادل و قدرت اندام تحتانی 

 8(. در پژوهش حاضر از یک دوره 16تعادل پویا و تمرینات پیالتس بر قدرت عضالت اندام تحتانی تأثیر بیشتری دارد )

ای تمرینات منتخب پیالتس استفاده شده است و نتایج پژوهش نشان داد، یک دوره تمرینات منتخب پیالتس در هفته

با افزایش سن از میزان قدرت عضالنی دام تحتانی سالمندان مؤثر است. بهبود عملکرد حرکتی به ویژه قدرت عضالت ان

تمرینات بدنی  جرایبا ا افتد.اندازه تارهای عضالنی اتفاق می این کاهش قدرت از طریق  کاهش تعداد و شود وکاسته می

سالگی،  26تا  26بین زنان، عموما  قدرت عضالنی بیشینه مردان و توان سرعت روند کاهش قدرت را کم کرد.منظم می

-رخ می نیعضال هایبیشتر گروه ای درکاهش فزاینده پس از آن .باشدمیباالترین مقطع است  یعنی هنگامی که عضله در

های دستیابی و خم شدن، منجر به زمین کاهش قدرت عضالت ممکن است در خالل وظایف پویا مانند فعالیت دهد.

تحتانی با کاهش سرعت راه رفتن، توانایی باال رفتن از پله وبلند شدن از حالت خوردن شود. کاهش قدرت عضالت اندام 

(. عضالت پالنتارفلکسور اولین عضالتی هستند که در پاسخ به تحریکات تکیه گاه هنگام ایستادن فرا 11نشسته همراه است)

(. نتایج 21برای حفظ تعادل مهم است ) مچ پارسد افزایش قدرت عضالت پالنتارفلکسور شوند. بنابراین بنظر میخوانده می

ای بر بهبود هفته 12(، که به بررسی تاثیر یک دوره تمرینات ترکیبی 2668این پژوهش با پژوهش دبورا و همکاران)

عملکرد جسمانی و کینماتیک مفاصل بدن و دامنه حرکتی آنهادر زنان سالمند پرداختند مغایرت دارد. زیرا آنها دریافتند که 

بوده است. در رابطه با  همراهان سالمند، بهبود قدرت عضالت اندام تحتانی با کاهش قابل توجه زمان راه رفتن در زن

پا پا به سمت فلکشن تغییر کرد، زاویه پالنتارفلکشن مچکینماتیک راه رفتن نیز در مرحله میانه نوسان زاویه ران، زانو و مچ

(. 22ر پارامترهای راه رفتن تغییر قابل توجهی نسبت به قبل تمرین نداشتند)در مرحله جداشدن پنجه افزایش یافت و دیگ

 باشد.علت مغایرت نحوه، شدت، مدت هر جلسه، دوره و نوع تمرینات می احتماال

قدرت عضالت سالمندان، آزمودنی ها نسبت به تمرینات  سطحبودن  رغم پاییننتایج پژوهش حاضر نشان داد که علی

داری در قدرت عضالت اندام نشان دادند، بطوریکه پس از اجرای تمرینات، افزایش معنی سازگاری بهینهپیالتس عالقه و 

تحتانی آنها مشاهده شد. سالمندان به دالیل متعددی قدرت و عملکرد پایینی دارند ولی با توجه به حفظ عملکرد مغز حتی 

(. از آن جایی که ورزش پیالتس با 12رت عضالت آنها بودیم)شاهد بهبود قد ،التسیپ ناتیتمر اجرای پس ازدر سنین باال، 

رویکرد کل نگر، قابلیت فعال سازی و هماهنگی همزمان چندین گروه عضله را داراست و بهبود انعطاف پذیری عمومی بدن 

حرکات بدن و سالمتی بدن را بدنبال دارد و از طرفی روی تقویت هسته)تنه(، وضعیت قرارگیری بدن و هماهنگی تنفس با 

-زمینبه عنوان ابزار تقویت عضالت، بهبود کیفیت زندگی و پیشگیری از این ورزش  توان ازمیبنابراین، نیز تاکید دارد، 

 های درمانی را کاهش داد.  آن هزینهبدنبال و  بهره گرفت خوردن سالمندان
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