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مقدمه
ییشناسـا قابـل ژهیـ ویبـدن يهـا تیوضعوهاپیتباورزشکاران

آنهاسـت یبـدن تیوضعورزشکاران،يهامشخصهازیکیوهستند
در.)1(کنـد یمـ زیمتمـا گـران یدازيابرجسـته شـکل بهراآنهاکه

وارددیــباورزشــکارانشــرفت،یپهرگونــهبــهدنیرســيبــراورزش
ممکـن هـا برنامـه نیـ ادر).2(شـوند ینیتمرمدتیطوالنيهابرنامه
ازیخاصـ نوعمستعدیورزشتیفعالنوعبهبستهورزشکارهراست

ورزشآنيبراکهشودکوچکپوسچرالانحرافاتایهايناهنجار
نیـ انیتمـر هـا سـال یطـ وزمـان گذشـت بـا و)3و2(استمناسب

منجـر اخـتالالت ازیعیوسـ فیطبهاستممکنیتیوضعانحرافات
ازیمهمـ اریبسـ بخـش کـه فقـرات ستونراستانیهمدر).4(گردد

دررابـدن ازیاصـل تیـ حماوبـوده انسانبدنیاسکلتچهارچوب
يراستاحفظدررایاصلنقشوداشتهعهدهبهمختلفيهاتیفعال
ونـوع بامتناسب،یورزشمختلفيهارشتهدرزین؛کندیمفایابدن
).3(شـود یمـ یخاصـ راتییـ تغدچـار رشته،آنيهاتیفعالتیماه

؛قرارگرفتهشانهکمربندبایکینزدارتباطدربخشنیاکهییازآنجا

راشـانه کمربنـد واررهیزنجصورتبهتواندیمآنبهمربوطراتییتغ
دامنـه ).4(گـردد آنيراسـتا دریراتییتغموجبوکردهریدرگزین

يکمـر قوسیعیطبدامنهودرجه40تا20یپشتقوسهیزاویعیطب
بـه بـالغ افراديبراراایزوانیاNeumann.)4(استدرجه45تا20
ــترت ــا45بی ــه45ودرجــه50ت ــان).5(کــردگــزارشدرج محقق

گـزارش یمتفـاوت صـورت بـه مختلـف نیسندرراایزوانیایمختلف
15-24یسـن گروهيبرارایپشتقوسنورمیفیلطویرجبدناهکرد
ودرجـه 80/42سـال 25-44یسـن دامنـه يبـرا ودرجه77/41سال

بیـ ترتبـه یسـن گـروه دونیـ ايبـرا رايکمـر قوسدامنهنیهمچن
راسـتا نیهمـ در).6(کردنـد گـزارش درجـه 46/41ودرجه20/32

بیـ ترتبـه سـال 15-20یسنگروهدرراایزوانیانیمحققازیبرخ
یعــیطبدامنــه.)7(نمودنــدگــزارشدرجــه6/56ودرجــه5/38

ودرجه46تا44بیترتبهیفتوگرافروشدرجلوبهشانهوجلوسربه
يایـ زوازانیـ میعـ یطبطیشـرا در).8(اسـت شدهگزارشدرجه52

).4(ابـد ییمـ شیافـرا سـن، شیافـزا بـا شانهکمربندوفقراتستون
ازتنهـا نـه یقـامت مطلـوب تیوضـع ازانحـراف ویعیرطبیغتراییتغ

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 g
ou

m
s.

ac
.ir

 a
t 2

3:
45

 +
03

30
 o

n 
F

rid
ay

 F
eb

ru
ar

y 
23

rd
 2

01
8

http://goums.ac.ir/journal/article-1-3213-en.html


گیرانکشتیوووشوکاراندرعضالنی-اسکلتیاختالالت/62

)64پیدر(پی4شماره/19دوره/1396زمستان /گرگانپزشکیعلومدانشگاهعلمیمجله

یمنفـ اثـر عضـالت ییکـارا بربلکه؛استندیناخوشايظاهرلحاظ
-یعضـالن يهـا يناهنجـار بـه فـرد کـه شـود یمـ موجـب وگذاشته

افرادازشتریبورزشکاران).9(شودمبتالیعصباختالالتویاسکلت
).11و10(هسـتند يپاسـچر اتانحرافـ بـه ابـتال مسـتعد رورزشکاریغ
در(یجـانب صـورت دوبـه ورزشـکاران درفقـرات سـتون نحرافاتا

ویراکتـــورزشـــکاراندروزیاســـکولماننـــدفرونتـــال)ســـطح
حسـط (دری/خلفیقـدام راتییـ تغچکـش، وزهیـ نيهاکنندهپرتاب

ــاج ــدتال)یســ ــوردوزماننــ ــبدرلــ ــواراناســ ــوزیکوســ درفــ
ــه ــواران،دوچرخ ــورها،س ــبوکس ــتهدرناگرانش ــنارش ــه،يش پروان

یمنفــيســازگاردهیــپد).12(اســتبــردارانوزنــهورانیــگیکشــت
ورزشــکاران،يهــامهـارت ویحرکتــيازهــاینبـا یاســکلتدسـتگاه 

ــوبــه ــلومهــمموضــوعقهرمــانوياحرفــهورزشــکاراندرژهی قاب
جلـب خودبهریاخيهاسالدررانیمحققتوجهکهاستيامطالعه
يروبــریمتنــوعمطالعــاتراســتانیهمــدر).13و11(اســتکــرده

ــاآنهــاســهیمقاومختلــفیورزشــيهــارشــتهورزشــکاران ــرادب اف
یمتفـاوت جینتاوشدهانجامکشورازخارجوداخلدررورزشکاریغ

در)درصـد 3/58(فوزیکـا وجودبهيامطالعهدراست.شدهحاصل
يروبـر فـرد يهـا تیـ موقعباآنارتباطنیهمچنوسواراندوچرخه
وياحرفـه ورزشـکاران در)يناهنجاربرعملکردنوعاثر(دوچرخه

بـا یورزشرشتهنیاورزشکارانسهیمقادروشداشارهياحرفهمهین
سـتاده یاحالتدررورزشکار،یغافرادباینیتمرسابقهسال2حداقل
در).11(نشدافتیيکمرلوردوزنهیزمردداریمعنتفاوتیمعمول

جلـو، سربههیزاونیانگیمه شده دادنشانزیميروسیتنورزشکاران
اسـت رورزشـکاران یغازشـتر یبيداریمعنـ طوربهلوردوزوفوزیکا

نیبيداریمعنتفاوت،ووشوکارانيروانجام شده مطالعهدر).10(
ويمبتد،ياحرفهورزشکارانگروهسهجلوسربهولوردوزفوز،یکا
،فوزیکــايرويادر مطالعــه).1(دیــگردگــزارشورزشــکارانریغ

افـراد وینـ یتمرسابقهسالدوحداقلباستیبالیوالگروهنیبیتفاوت
گـزارش ییهاتفاوتلوردوزنهیزمدراما؛شدنمشاهدهرورزشکاریغ

ــگرد ــوورزش).13(دی ــشدويداراووش ــاتبخ ــینماحرک ویش
ماننـد یحرکـات ووشـو، یرزمـ رشـته مبـارزه بخشدراست.مبارزه

رشـته ورزشـکاران ماننـد بـه صـورت گـارد درپـا ودستحرکات
ورزشـکاران ماننـد بـه پـا گـارد درپاهـا حرکاتتکواندو،وبوکس

آنهـا تکـرار کـه داردوجـود یکشـت فنـون نیهمچنوتکواندورشته
.)1(باشـد داشتهدنبالبهرایمختلفیجسمانيهايناهنجارتواندیم

کـه اسـت یرقـابت يهـا ورزشنیتـر یمیقـد ازیکـ ییکشتزشور
ورزشـکار وکنـد یمـ لیـ تحمورزشـکار بدنبرراياژهیويفشارها
تیوضـع ازریـ غییهـا تیوضـع دیـ بامسابقهوناتیتمرانجامهنگام

اختالالتمقایسهمنظوربهمطالعهاین).12(کنداتخاذرابدنیعیطب
افـراد بـا ايحرفـه گیرانکشتیونووشوکارادرعضالنی-اسکلتی

شد.انجامغیرورزشکار

بررسیروش
ووشـوکار 30گیر،کشتی30رويتحلیلی-توصیفیمطالعهاین

شد.انجام1394سالیطمازندراناستاندرغیرورزشکارفرد30و
انتخـاب دسـترس درجامعهازیرتصادفیغصورتبههایآزمودن

حـداقل بـودن داراورزشـکار گـروه درعهمطالبهوروداریمع.شدند
گـروه درویالمللـ نیبـ ایـ ويکشـور عنـوان ونیتمـر سابقهسال3
عدم ورود اریمعبود. یورزشيهار عدم حضور در رشتهرورزشکایغ

بود.یورزشو یبدنيهابیبه مطالعه شامل وجود آس
سـنگین تمـرین هـا یآزمـودن ازهیچیـک هـا، گیرياندازهازقبل

ندادند.امانج
يتـرازو ازوزنسـنجش يبـرا وينـوار متـر ازقدیابیارزيبرا

ــدنتــودهشــاخص.شــداســتفادهتــالیجید وزنفرمــولقیــطرازیب
شـد. محاسـبه متـر برحسـب قـد مجـذور برمیتقسلوگرمیکبرحسب

منعطـف کـش خـط ازلـوردوز وفوزیکايناهنجاریابیارزمنظوربه
درمنعطـف کـش خـط اعتبـار انهمکـار ويدیصـ کـه شـد استفاده

).14(کردندگزارشدرصد)92(االبرايکمرلوردوزيریگاندازه
بـه هـا یابیـ ارزمـورد درالزمحاتیتوضـ ها،آزمونانجامازقبل
قیـ تحقدرکامـل تیرضاباآنانیتماموشددادهکنندگانشرکت
.کردندشرکت

حالـت بـه وهتنـ پوشـش بدونهایآزمودن،فوزیکایابیارزيبرا
دوازدهمودوممهرهکیماژباسپسستادند.یاابیارزمقابلیعیطب

ایسـتاده حالـت درهـا يریـ گانـدازه تمـام شـد. يگذارعالمتیپشت
درشـد یمـ خواسـته هایآزمودنازکهصورتیبهریلکسصورتبه

نگـاه راروبـرو ودادهقـرار پـا دوبینراخودوزنيریگاندازهزمان
کـش خـط مـوردنظر، نقـاط شـدن مشـخص ازپس.شدانجام؛کنند

رامـوردنظر ناحیهشکلکهصورتیبهفقراتستونرويبرمنعطف
فقـرات ستونوکشخطبینخالیفضايگونهچیهوبگیردخودبه

فقـرات ستونرويبرشدهمشخصنقاطسپس.شددادهقرار؛نباشد
رويازاحتیـاط بـا کـش خطانتهادر.شدندمنتقلکشخطرويبر

وشـد دادهقـرار نظـر مـورد کاغـذ رويبـر وجداشدهفقراتستون
نظـر مـورد نقـاط ودیـ گردرسـم کاغـذ رويبـر انحنامدادلهیوسبه

کـش خـط لهیوسـ بـه انحنـا عمـق ونقطـه دوفاصـله .شـدند مشخص
محاسـبه فوزیکـا هیـ زاومربوطـه فرمـول ازاسـتفاده بـا ويریگاندازه
دومويکمـر اوليهـا مهرهلوردوزيریگاندازهيبرا).15(دیگرد
فقراتستونرويبرشدهمشخصنقاطوشديگذارعالمتیخاج

مربوطـه فرمـول طبـق وآنبراساسوشدندمنتقلکشخطرويبر
).15(شدشخصملوردوزهیزاو

رخنـیم بـرداري عکـس روشازاستفادهباجلوبهشانهوسرمیزان
برخـوردار مطلـوبی تکرارپـذیري ازروشاینشد.ريگیاندازهبدن

ــوده ــاتدروب ــددتحقیق ــتفادهمتع ــداس ــت (ش ــراي). 16و8ه اس ب
ابتـدا روش،ایـن ازاسـتفاده بـا جلـو بـه شـانه وسرزاویهگیرياندازه
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لوردوزوکایفوزنابرابر،شانهجلو،بهشانهجلو،بهسريهاتیوضعاریمعانحرافونیانگیم:1جدول
رورزشکاریغوورزشکاريهاگروهدر

Fp-valueاریمعانحرافونیانگیمگروهناهنجاري

(درجه)جلوبهسر
75/40±79/3غیرورزشکار

68/25*001/0 77/47±15/2ووشوکار
92/45±98/3گیرکشتی

(درجه)جلوبهشانه
46±64/6غیرورزشکار

17/36*001/0 40/55±57/1ووشوکار
96/53±61/2گیرکشتی

(درجه)نابرابرشانه
87/0±83/0غیرورزشکار

6/5*001/0 23/2±52/1ووشوکار
63/1±2/1گیرکشتی

(درجه)کایفوز
15/39±77/6غیرورزشکار

36/16*001/0 30/47±75/4ووشوکار
29/47±71/4گیرکشتی

درجه)(لوردوز
66/41±10/5غیرورزشکار

67/11*001/0 34/46±16/6ووشوکار
50/50±94/6گیرکشتی

*01/0P<

هاي سر به جلو، شانه به جلو، شانه نابرابر، کایفوز و لوردوز: تفاوت میانگین در وضعیت2جدول
هاي ورزشکار و غیرورزشکارگروه

p-valueمیانگینتفاوتهاگروهناهنجاري

(درجه)جلوبهسر

14/0-85/1گیرکشتی ووشوکار
001/0*-17/5غیرورزشکار گیرکشتی
001/0*-02/7غیرورزشکار ووشوکار

(درجه)جلوبهشانه

4/0-48/1گیرکشتی ووشوکار
001/0*-92/7غیرورزشکار گیرکشتی
001/0*-40/9غیرورزشکار وکارووش

(درجه)نابرابرشانه

1/0-6/0گیرکشتی ووشوکار
05/0-9/0غیرورزشکار گیرکشتی
001/0*-3/1غیرورزشکار ووشوکار

(درجه)کایفوز

99/0-12/0گیرکشتی ووشوکار
001/0*-02/8غیرورزشکار گیرکشتی
001/0*-15/8غیرورزشکار ووشوکار

(درجه)لوردوز

52/4055/0گیرکشتی ووشوکار
001/0*-84/8غیرورزشکار گیرکشتی
04/0**-68/4غیرورزشکار ووشوکار

*01/0P< ،**05/0P<
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گیرانکشتیوووشوکاراندرعضالنی-اسکلتیاختالالت/64

)64پیدر(پی4شماره/19دوره/1396زمستان /گرگانپزشکیعلومدانشگاهعلمیمجله

سـمت آخرومـی برجسـتگی گـوش، تراگـوس آنـاتومیکی نشانهسه
لنـدمارك بـا ومشـخص گردنـی هفـتم مهـره خـاري زائدهوراست

نییتعمحلدرتاشددرخواستیآزمودنازسپسشد.يگذارنشانه
يبـازو کهستدیبايطور)يمتریسانت23فاصلهدر(واریدکنارشده
کـه يداربـر عکـس هیـ پاسـه آنگـاه باشـد. واریـ دسـمت بهيوچپ

265فاصــلهدر؛داشــتقــرارآنيروبــرزیــنتــالیجیدنیدوربــ
راسـت شـانه سـطح درارتفـاعش وگرفـت قـرار واریـ ديمتریسانت

تاشددرخواستیآزمودنازیطیشرانیچندرشد.میتنظیآزمودن
ببـرد سـر يباالبهراشیهادستزینبارسهوشودخمجلوبهبارسه

یفرضـ يانقطهدلخواهبهوستدیبایعیطبوراحتصورتبهسپسو
افـق يراسـتا درهـا چشـم يطـور بـه دینمانگاهمقابلواریديرورا

ينمـا ازعکـس گرفتنبهاقداممکث،هیثان5ازپسآزمونگرباشد.
استفادهباومنتقلانهیرابهمذکورعکستینهادرکرد.بدنرخمین

یگردنـ هفـتم مهـره وتراگوسواصلخطهیزاواتوکد،افزارنرماز
یگردنهفتممهرهواصلخطهیزاووجلو)سربههیزاو(عمودخطبا
شـد يریـ گانـدازه جلـو) بهشانههی(زاوعمودخطبایآخرومزائدهو
خـط هیـ زاوفرونتـال ينمـا ازنـابرابر شانهیابیارزيبرانیهمچن).8(

).17(شديریگاندازهافقخطبایغرابزائدهدورابط
یفیتوصـ آمـار وSPSS-22يآمـار افـزار نرمازاستفادهباهاداده

آزمـون وطرفـه کیـ انسیـ وارزیآنـال ،هـا نیانگیـ ميریگاندازهيبرا
شدند.لیتحلوهیتجز05/0ازکمتريداریمعنسطحدرشفهیبیتعق

هایافته
ران یگیار سن، قد و وزن ووشکاران، کشتین و انحراف معیانگیم
ــ ــه ترتیراد غو اف ــرورزشــکار ب 78/1±06/0ســال، 66/24±55/2ب ی

ــانت ــر و یســ ــوگرم؛ یک66/74±18/13متــ ــال، 92/23±20/3لــ ســ
سـال،  23±48/1لوگرم؛ یک68/77±23/14متر و یسانت08/0±73/1
ن یانگیـ ن شد. مییلوگرم تعیک97/68±62/8متر و یسانت23/0±68/1

ران و افـراد  یگیتووشکاران، کشیار شاخص توده بدنیو انحراف مع
و 81/22±32/3، 30/23±31/3ب یــــــرورزشــــــکار بــــــه ترت یغ

ن شد.ییتع26/3±89/22
ــزاو ــربههیـ ــوسـ ــکارانیغجلـ ــررورزشـ ــوکارانازکمتـ وووشـ

ــت ــگیکش ــودرانی ــانه).˂001/0P(ب ــهش ــوب ــتدرجل ــگیکش ورانی
ن شـد یـی تعرورزشکاریغافرادازشتریبيداریمعنطوربهووشوکاران

)001/0P˂(.رانیـ گیکشـت وووشـوکاران درفوزیکاهیزاونیهمچن
عالوه.)˂001/0P(بودرورزشکاریغافرادازشتریبيداریمعنطوربه
رورزشـکار یغافـراد ازشـتر یبرانیـ گیکشـت درلـوردوز هیزاونیابر
)001/0P˂(رورزشکاریغافرادازشتریبزینووشوکارانو)04/0P˂(

).2و1اول (جدن شدییتع
حثب

جلـو،  بـه جلـو، شـانه  زوایـاي سـربه  ج مطالعه حاضـر  یبا توجه به نتا
ن یـی تعافـراد غیرورزشـکار  ورزشکاران بیشتر ازکایفوز و لوردوز در

شانه نابرابر در ووشوکاران بیشتر از افـراد غیرورزشـکار   نیهمچنشد.

)18و10و1(گر مطالعـات یدباجلوسربههیزاودرمطالعه ما جینتابود.
سـتون يهـا يناهنجـار همکـاران  وانیـ باقردر مطالعـه  تا بـود. همراس
بـه سـر هیـ زاوشد.سهیمقارورزشکارانیغبابازانپنگنگیپفقرات

رورزشـکاران یغازشـتر یبيداریمعنصورتبهبازانپنگنگیپجلو
نیـ اطـول درپنـگ نـگ یپکنـان یبازگـارد بهاختالفنیالیدلبود.
ز یو همکاران نینیحسیدر مطالعه حاج.)10شد (دانستهمرتبط يباز

اثبـات شـد   سـر هیـ زاوشیافـزا ويتکـرار يکارهـا انجامنیبرابطه 
مطالعـه  دراست کـه  سرهیزاوشیافزادردگردنعللازیکی). 16(

شـتر یبعلتدیشااست.شدهاشارهآنبهزین) 10(همکاران وانیباقر
شیافـزا بـا آنشـرفت یپوورزشـکاران نیـ ادرجلوسربههیزاوبودن

ونــاتیتمردرکــهباشــدآنهــایبــدنتیوضــعت،یــفعالزمــانمــدت
عوامــلنیــ. ا)10(گــرددیمــحفــظیطــوالنمــدتيبــرامســابقات

مطالعـه مـا   يهـا یآزمـودن درجلوسربهشیافزايبرایعاملتواندیم
اسـتفاده خـود شـانه ازشـتر یبحرکـات انجامدرکهيافرادز باشد.ین
).19(دهنـد یمـ نشـان راجلوبهسرپاسچرنیریساازشیب؛کنندیم

ــه  ــادر مطالع ــارانورهنم ــارهمک ــايناهنج ــتونيه ــراتس درفق
نیـ ادرجلوبهسرهیزاوسه شد.یمقارورزشکارانیغوکارانگانهسه

ن یـی تعرورزشـکاران یغازشـتر یبيداریمعنـ صـورت بـه ورزشکاران
جینتـا بـا مطالعـه حاضـر   جینتازینلوجبهشانهنهیزمدر. )18(دیگرد

هرپشتقوسوهاشانهقوسهمراستا است.) 20و1(گر مطالعات ید
بـا اسـت؛ قـوس يداراپشـت کـه ییازآنجاوهستندمرتبطهمبهدو
ایـ نیسـوم ویپشـت مهـره نیپنجمـ ایـ نیچهارمقوس،زان یمشیافزا

ییجـا هجابـ نیـ اوجاشـده جابـه جلوسمتبهیگردنمهرهنیچهارم
یطرفـ از.)21(شـود یمـ جلـو سمتبههاشانهشدنجاجابهموجب

ممکـن ورزشـکاران گروهدونیادرجلوبهشانههیزاوشیافزالیدل
کـه باشدمربوطيپرکاربرديهاروشانجاملیقبازیعواملبهاست

نیـ ا.شـود یمـ اسـتفاده مکـرر صـورت بـه مسـابقات ونـات یتمریط
عضــالتشــدنلیــطوویدگیکشــباعــثفوزیکــادرجــهشیافــزا

موجـب زیـ نیقـدام عضـالت ادیزکارکردوشودیمکتفاداکتور
يجلـو سـمت بـه هـا شانهجهینتدرو شدهآنهایکوتاهوشدنيقو

دیتشـد ورزشـکاران نیـ ادرجلـو بـه شـانه هیزاووشدهدهیکشبدن
ضـربات هنگامدرووشوکارانکهیتیوضعرسدمینظربهگردد.یم

دیتشدموجب؛رندیگیمخودبهمسابقاتوناتیتمرطولدرمشت
).1(شودیمآنهادرعارضهنیا

و Grabaraمطالعـه  جینتـا بـا نـابرابر شانهنهیزمرمطالعه ما دجینتا
Hadzik)22(دختـران یبـدن تیوضـع کـه  يبه طـور است.همراستا

نسبتران سه شد و ورزشکایمقارورزشکاریغهمساالنباستیبالیوال
عـدم ).22بودنـد ( يشـتر یبشـانه تقارنعدميداراخودهمساالنبه

ممکـن رورزشـکار یغافرادبهنسبتياحرفهووشوکارانشانهتقارن
باشـد کـه   تنههیناحعضالتازیبرخنامناسبتیتقوخاطر؛ بهاست
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65/همکارانوسماکوشتبارباباگلحامد

)64پیدر(پی4شماره/19دوره/1396زمستان /گرگانپزشکیعلومدانشگاهعلمیمجله

د.یگردشانهتقارنعدمسبب 
مطالعــات یبرخــبــاحاضــرمطالعــهجینتــافوزیکــابــاارتبــاطدر

ــ )23و11و1( ــا برخ ــود.24و13گــر (یدیهمراســتا و ب در ) همســو نب
جوانـان  سـنی ردهمردهايوالیبالیستفوزیکاهیزاوGrabaraمطالعه 

) 13(Grabaraبا مطالعه حاضرمطالعه تناقض).13(شده بود یابیارز
ــ ــدیم ــوطتوان ــهمرب ــتهب ــرش ــویورزش ــنای ــابقهوس ــس یورزش

.باشدهایآزمودن
قـرار جلـو بـه شدهخمحالتدرورزشکارآندرکهيهاورزش

همـراه رشـته آنورزشـکاران درفوزیکـا شیافـزا با؛ اغلب ردیگیم
شـود منجـر لوردوزبهتواندیمیجبرانصورتبهو)20(خواهد بود

مطالعـات  یبرخـ جینتـا بـا لـوردوز نهیزمدرمطالعه حاضر جینتا).6(
در مطالعـه  همسـو نبـود.  )20(گـر یدیبرخهمراستا و با) 24و13و1(

افـراد بـا هـا سـت یبالیواللـوردوز نیبـ یتفاوت) 20و همکاران (ياسد
رشـته نـوع توانـد بـه خـاطر تفـاوت    یمـ کـه افت نشد یرورزشکاریغ

وقامـت مشخصـات نیتـر مهـم ازیکـ یکمـر يانحناباشد.یورزش
د.داريادیـ زتیـ اهمکمـر مشکالتبروزدرکهاستبدنحرکت

بـر وارديهـا تنشدررییتغباعثحرکت،یطکمريانحنادررییتغ
دردردعلــلازیکــیتوانــدیمــکمــريگــود).4(شــودیمــکمــر

يریجلـوگ یعـال سـطح بـه ورزشـکار دنیرسازوباشدورزشکاران
تـوان یمـ ورزشـکاران نیـ ادرلوردوزوجودنهیزمدر).13و7(کند

بـر عـالوه کـه سـالتو مانندفنونیبعضياجرادرکهکردانیبنیچن
دیــباورزشــکاران؛داردکــاربردزیــنووشــوکاراندررانیــگیکشــت

راکـار نیايبراالزميروینازيمقدارکهبکنندنیزمازرافیحر
نیـ اتکـرار کننـد. یمـ فـراهم فقـرات سـتون کننـده راستعضالت
مـدت بـه وزنـه کـردن فتیلنیهمچنومسابقهونیتمردرحرکات

کمــرنییپــايهــاگامنــتیلوعضــالتشــدنکوتــاهســببیطــوالن
اغلـب ).18(انجامـد یمـ کمـر قـوس شیافـزا بهامرنیهموشودیم

سـتون دریجبرانـ يهايناهنجارها،مهرهستوندرتعادلحفظيبرا
رسـد یمـ نظربهذکرشده،مواردبهتوجهبا).4(افتدیماتفاقفقرات
باعـث میمسـتق طـور بـه ووشـو ویکشـت يهارشتهیحرکتيالگوها

جلوبهشانهلوردوز،باعثیجبرانصورتبه. لذا شودفوزیکاشیافزا
پاسـچرال اختالالتگریديسوازگردد.یمجلوسربهآندنبالبهو

سـطح بـه نسـبت بدنثقلمرکزيراستادریراتییتغموجبتواندیم
تیوضـع ).7(شـود دافـرا تعـادل دریمشـکالت بروزجهینتدرواتکا
عـالوه توانـد یماما؛ستینيماریبدهندهنشانشهیهمنامطلوبیبدن
بـروز باعـث خـاص، یروانـ آثارجادیاویبدنيظاهرشکلرییتغبر

دگاهیـ داز).14(شـود بـدن يهـا بخـش ریسـا دريمتعـدد عوارض
سـالمت بهبـود وهابیآسازيریشگیپفهیوظکهیورزشیتوانبخش

یعـ یطبيراسـتا خـوردن هـم بـر هرگونه؛داردعهدهبرارورزشکار
يبعـد يهابیآسبروزنهیزمورودیمشماربهيناهنجارینوعبدن،

).2(آوردفراهمرافردیمهارتعملکردرییتغدیشاو
ــا ــر ینت ــه حاض ــرج مطالع ــرورتب ــهض ــدتوج ــريج ــمربت وانی

ازدارد.دیـ تاکآنيایـ زواوپاسـچر يادورهیبررسبهورزشکاران
انیقـ فوانـدام وتنـه هـاي ناهنجـاري فقـط مطالعه ایندرکهآنجایی

انـدام هـاي ناهنجـاري یمطالعات آتدرشودمیپیشنهادشد؛ یابیارز
زمینـه دریقاتیتحقشودمیپیشنهادهمچنینشود.یبررسنیزتحتانی
هـاي ناهنجـاري میـزان بـا پـذیري انعطـاف واستقامتقدرت،ارتباط
و یکشـت ورزشـی هـاي رشـته ورزشـکاران درفقراتستونتیوضعی

نیــزناحیـه ایــنعضـالت بــهمربـوط تغییــراتتـا شــودانجـام ووشـو  
حرکـات چگـونگی وتجـویز مـورد دربتواننتیجهدروشدهبررسی

داد.نظراصالحی
گیرينتیجه

هاي سـر، شـانه و سـتون فقـرات     ن مطالعه نشان داد که وضعیتیا
نـات  یادامـه تمر نوع رشـته ورزشـی قـرار گیـرد.    تواند تحت تاثیرمی

توانـد بـا خطـر بـروز     یمـ ياورزشکاران مورد مطالعه در سطح حرفه
همراه گردد.یاسکلتيهايناهنجار

قدردانیوتشکر
ــا ــه حاصــل پای حامــدي) آقــا2305978(شــماره نامــه انیــن مقال

ارشـد در رشـته   یدرجـه کارشناسـ  اخـذ يباباگل تبار سماکوش برا
و حرکـات  یب شناسـ یش آسـ یگـرا -یو علوم ورزشـ یت بدنیترب

له از یوسـ نیالن بود. بدیدانشگاه گیت بدنیاز دانشکده تربیاصالح
هـا، یو مشارکت آزمودنالنیدانشگاه گیت بدنیگروه تربيهمکار

م.یینمایميسپاسگزار
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_______________________________________________________________________________________________

Abstract
Background and Objective: Athletes suffer from poor physical fitness in some sports fields, which
can cause long-term pain in their hands. This study was carried out to compare the musculoskeletal
abnormalities in professional wushu athletes and wrestlers with non-athletes.

Methods: This descriptive-analytical study was carried out on 30 wrestlers, 30 Wushu athletes and
30 non-athlete subjects in Mazandaran province, north of Iran. Kyphosis and lordosis angles
evaluation was performed by using flexible ruler. Evaluation of forward head and forward shoulders
perform from side view with digital cameras and angles analyzed by AutoCAD 2010 software.

Results: The forward head in wushu athletes and wrestlers was significantly more than non-athletes
(P<0.05). Also, forward shoulder in wrestlers and wushu athletes was significantly higher than non-
athletes (P<0.05). In addition, kyphosis angle in wushu athletes and wrestlers were significantly
higher than non-athletes. Also, Lordosis in wrestlers was higher than non-athletes (P<0.05). Uneven
shoulder in wushu athletes was more than non-athletes (P<0.05).

Conclusion: This study showed that head, shoulder and spine status can be influenced by type of
sport.

Keywords: Athlete, Wrestling, Wushu, Musculoskeletal abnormalities, Lordosis, Kyphosis
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