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 طی پا چرخش وضعیت و زانو مفصل ابداکشن گشتاور و ابداکشن متغیرهای بر کننده پیشگیری زانوبند نوع سه تأثیر

 قدامی متقاطع لیگامنت آسیب بر پا تک فرود
 

 3پور تقی محمد ،2اسالمی منصور ،1دشتی گل حسین

 

 چکیده

حرکات  یط که رود یم شمار به یورزش یها بیآس نیتر عیشااز  یکی ،(ACL ای Anterior cruciate ligament) زانو یقدام متقاطع گامنتیل بیآس :مقدمه

نوع  سهمفصل زانو در  ابداکشنو گشتاور  ابداکشن هیزاو یرهایبر متغ کننده یریشگیپ زانوبند نوع سه ریثأت یبررسهدف  باحاضر  پژوهش. افتد یممکرر فرود اتفاق 

 .افراد جوان سالم انجام شد یفرود تک پا

سکو به  یک یخواست شد از رودرها  یشرکت نمودند. از آزمودن آنمرد جوان سالم در  51و  بود یتجرب مهینو از نوع  یکاربرد مطالعه، نیا ها: روشمواد و 

 حداکثرثبت و  یروو صفحه ن یندستگاه دورب یزمان ساز هم یها ط د. دادهینداخل و خارج فرود آ ،در سه جهت جلو یروصفحه ن یک یرو بر متر، تیسان ۰۳ارتفاع 

انواع زانوبند بر  یتعامل اثر یابیارز منظور بهمحاسبه شد.  MATLABافزار  معکوس در نرم ینامیکد یقمفصل زانو از طر ابداکشنو گشتاور  ابداکشن یهزاو

 .دیگرد استفاده ۳1/۳ یدار یمعنسطح  در Repeated measures ANOVAآزمون  ازمختلف،  یفرودها

 تفاوت. نداشت بستگی فرود نوع به( P=  662/۳) زانو مفصل ابداکشن گشتاور و( P=  654/۳) ابداکشن زاویه متغیرهای بر زانوبندها انواع تعاملی اثر :ها یافته

 اختالف همچنین،. نشد مشاهده( P=  419/۳) زانو مفصل ابداکشن گشتاور و( P=  917/۳) زانو ابداکشن متغیر در زانوبند بدون و زانوبند انواع بین یدار یمعن

 .داشت وجود( P=  ۳۳5/۳) زانو مفصل ابداکشن گشتاور و( P=  ۳۳9/۳) زانو ابداکشن متغیرهای در فرود نوع سه بین داری معنی

تا  کارانو ورزش استتر  فرود مهم یرو زانوبند، متغ فرود یرمتغ بین و ندارد بستگی فرود نوع به زانو مفصل دینامیکی متغیرهای بر زانوبند تعاملی اثر گیری: نتیجه

 .یندنما اجتنابپا  یاز فرود با چرخش خارج یدحد امکان با

 ACL بیآس ،ابداکشن گشتاور ،ابداکشن فرود، زانوبند، ها: کلید واژه

 

 و زانو مفصل ابداکشن گشتاور و ابداکشن متغیرهای بر کننده پیشگیری زانوبند نوع سه تأثیر .پور محمد تقی اسالمی منصور، ،دشتی حسین گل ارجاع:

 222-222(: 5) 14؛ 1397ی پژوهش در علوم توانبخش. قدامی متقاطع لیگامنت آسیب بر پا تک فرود طی پا چرخش وضعیت

 

 71/3/7931تاریخ چاپ:  2/3/7931تاریخ پذیرش:  6/8/7931تاریخ دریافت: 

 

 مقدمه

 (ACL ای Anterior cruciate ligament) زانو یقدام متقاطع گامنتیل بیآس
 افتد یم اتفاق نتونیبدم و فوتبال بال،یوال بسکتبال، مانند ییها ورزش در اغلب

نسبت به ران  ایبیو چرخش ت یاز انتقال قدام ACL هی(. عملکرد اول3-1)
و  یانتقال قدام شیافزا باعث ACL یپارگ اساس، نیا بر. کند یم یریجلوگ

 بیدر آس یشده اصل شناخته  خطر عواملاز  یاری(. بس4 ،5) شود یم ایبیچرخش ت
ACL ران،  یداکشن و چرخش داخلا شیافزا زانو، فلکشن کمتر یایزوا همچون

 اتفاق تالجیسا سطح درکه  ایبیت یو خارج یبداکشن زانو و چرخش داخلا شیافزا
 میسه فرود نیح ACLبار  شیافزا در( Noncontact) یبرخورد ریغ افتد، یم

 اندام راستای در تغییرات ترین کوچک که رسد می نظر به(. 6-2) باشند یم
 .گذارد می تأثیر زانو دینامیکی متغیرهای بر پا، وضعیت جهت تغییر طی تحتانی

 پا، فرود اثرات از یناش صدمات کاهش و یریجلوگ یبرا محققان
و چندگانه دارد  یکاربردها که اند نموده یبررس و یطراح را یمختلف یزانوبندها

 در عیتسر و زانو مفصل بیآس از یریشگیپ زانو، ثبات ان بهتو از آن جمله می
 و یریشگیپ یبرا که ییاز زانوبندها یکی. اشاره کرد دهید بیآس مفاصل یبازتوان

 کننده یریشگیپ یزانوبندها رود، یم کاره ب زانو بیآس شدت کاهش
(Prophylactic knee braces ) که دهد یم نشان قاتیتحقنتایج  (.9، 11)است 

 کی( نسبت به زانوبند االستSemi rigid) سخت مهین زانوبند از استفاده
(Elasticدر سطح سا )دهد یمکاهش  شتریبداکشن زانو را با هیفرود، زاو تالجی 
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 هیزاو شیافزا نجر بهم ،(Hinge)یی استفاده از زانوبند لوال کهی حال در ؛(14-11)
 هیدر زاو یتفاوت ،کیاالست زانوبند از استفاده با اما ،(15) شود یم بداکشنا
 نتایج به دست آمده از مطالعات، ،نیهمچن گردد. نمیبداکشن زانو مشاهده ا

 ،(16، 17را نشان داد ) کیزانوبند االست استفاده از بداکشن زانو بااگشتاور  کاهش
 نشد مشاهدهبداکشن زانو اگشتاور  در یتفاوت (Trizone) زونیتر زانوبند با اما
 کنترل راتییتغ باعث ایجاد زانو، مفصل از دور به بار پخش با زانوبند (.12)

 و یبرخورد یبارها برابر دررا  مفاصل تواند یم که دشو می یعضالن -یعصب
 عواملی مانند است(. ممکن 19) دینما محافظت( Valgus)ی والگوس یفشارها

 با ارتباط ،کننده شرکت یها مختلف، تفاوت در گروه یزانوبندها یریکارگه ب
 از حاصل جینتا در تناقض لعل، فرود مختلف طیشرا ای و خاص یورزش رشته

 .باشد زانو مفصل یکینامید یرهایمتغ بر مختلف یزانوبندها کاربرد

بوده و  میمستقزانو در فرود  یرهایمتغ در گرفته صورت  های پژوهش شتریب
 به توجه باشده است.   و خارج پرداخته داخلکمتر به چرخش پا در فرود به 

 یازهاین با است ممکن فرودها ،یورزش یها تیفعال و  مسابقه یها تیموقع
 یاقتضا به یورزش مهارت انجام نیح در فرد و شود اجرا متفاوت یعملکرد

 به دلیل این که. دیآ فرود پا یخارج ای و یداخل چرخش با مختلف، طیشرا
 بازار در بیآس از کننده یریشگیپ و جیرا یزانوبندها با فرود در یجامع قیتحق

 مشاهده یخاص قاعده ها آن زیتجو در نیبنابرا است، نگرفته صورت رانیا
 یرهایمتغ یکینامیالعمل د عکس یاز چگونگ یاطالعات کاف ،نی. همچنشود ینم

 بر این، . عالوهستیپا با زانوبندها در دسترس ن یزانو نسبت به حرکات چرخش
عوامل چرخش فرود پا و  تیانواع زانوبندها بر وضع نیاثر و تعامل ب نهیدر زم
انجام نشده است.  یمفصل زانو، مطالعات تخصص بیبروز آس یکینامید خطر

غالب وارد  یرویاثرات فرود پا از لحاظ ن سهیو مقا یبررس پژوهش حاضر با هدف
 یاستفاده از انواع زانوبندها بدونبا و ( جلو و خارج داخل، بهبر زانو )چرخش 

و  داکشناب هیزانو )زاو یکینامیمنتخب د یرهایمتغ یبر برخ کننده یریشگیپ
 .شد انجاممفصل زانو(  بداکشناگشتاور 

 ها مواد و روش
از  نفر 15ای مطالعه شامل ه آزمودنیبود.  یتجرب مهینو  یکاربرداز نوع  این تحقیق

 انتخاب ار یعموم یبدن تیترب یکه واحد درس بود مازندران دانشگاه پسر انیدانشجو
 و وتراپیزیف کی کمک به کنندگان شرکت .دندنبو یورزش میت چیعضو ه و کرده بودند

 G*Power افزار نرمبا استفاده از  ها نمونه. وارد مطالعه شدند دسترس در وهیش به
(version 3.1.5, University of Düsseldorf, Düsseldorf, Germany)  با در و

 تهیدر کمپژوهش  طرح(. 21) شدند انتخاب α=  15/1 و β=  21/1نظر گرفتن 
 فرم ،آزمون یاجرا از شیقرار گرفت. پ دأییاخالق دانشگاه مازندران مورد ت

اطالعات  و سپسشد  امضا و لیتکم داوطلبان توسط آگاهانه نامه تیرضا
شامل  تحقیقورود به  یارهایمع. دیگرد ثبت ها آن یکو آنتروپومتر کیدموگراف
 یشکستگ ،یناهنجار عدم وجود سابقه و راست برتر یپا ،سالم پسر انیدانشجو

و  یضربدر ،یپرانتز یزانوها دارای یافرادبود.  یدر اندام تحتان بیو آس
 برای در نظر گرفته شد. خروج یارهایمعبه عنوان  یندام تحتاناورژن  یآنت

  Kistler رویاز دستگاه صفحه ن ،(Cinetic)ی کینتیس ریمتغ یریگ اندازه
(Kistler force plate, Winterthurسوئیس ، ) و متر سانتی 61 × 41با ابعاد 

 زمان طور هم  آن به یها دادهگردید و  استفاده هرتز 1111 یبردار نمونه قدرت
(Synchronized )افزار  نرم درSimi Motion (ضبط سوئد ) منظور ثبت   . بهشد

 Basler یربرداریتصو نیدورب شش از ،فرود کینماتیس به مربوط یها مؤلفه
(Motion Analaysisژاپن ، )گردیدهرتز استفاده  211 یبردار نمونه سرعت با .

صورت اطالعات خام   به Simi Motionافزار  کمک نرم ااطالعات ب نیسپس ا
 قرار گرفت. رسدر دست

 ای فنر بدون و فنره چهار)دو فنره، مطالعه حاضر کننده  یشگیریپ زانوبندهای
 خزرطب )شرکت پایینی و باالیی های چسب و باز کشکک طرح با (ساده

 پذیری تنظیم و ثبات پشتیبانی، قابلیت. مورد استفاده قرار گرفت طبرستان، ایران(
. گردد می أمینت دارندهنگه پد و پذیر انعطاف فلزهای وسیله  به زانوبندها این در

  هم تفاوت با یفلز یو تنها در تعداد فنرها باشد می پارچه نئوپرن از ها آن جنس
 (. 1 )شکلدارند 

 

 
نئوپرنازپارچهزانوبند.1شکل

 

شد. بر اساس   استفاده متر یلیم 22به قطر  نشانگرهاییاز  حاضر پژوهشدر 
 یخار خاصره قدام»در  نشانگرهامحل  ،متون گذشته بررسیو  قیتحق یازهاین

قوزک  ،یخارج -یداخل لیکند یاپ ،یا خاصره -یچپ و راست، مرکز مفصل خاج
 یاول و پنجم، انتها یها استخوان ستالید یمرکز پاشنه، انتها ،یو خارج یداخل

صورت دو کالستر در کنار   به نشانگرهشت  و« بند سوم انگشت دوم ستالید
 (.21) ران و ساق بود یخارج

دانشگاه مازندران  یعلوم ورزش کیومکانیب شگاهیدر آزما مطالعه حاضر
را امضا نمودند. ابتدا  نامه تیکنندگان فرم رضا ، شرکتشروع. قبل از گردیدانجام 

 و کردن گرم از پس و شد  یریگ اندازهوزن و  شامل قد یکمشخصات آنتروپومتر
 از پس .دیگرد  متصل اندام نقاط به نشانگرها قه،یدق 11 مدت به فرود نیتمر
 کی از استفاده)با  برهیکال و( نیدورب و روین)صفحه  ها دستگاه صحت از نانیاطم

به  ییسکو یبر رو یها، آزمودن آن یساز همگام و( ثابت یا نقطه 12 مکعب
 هیزاو بابرتر راست و برهنه  یآزاد و پا یها با دست و ستادیا متر یسانت 31ارتفاع 

 دو فنره، چهار) زانوبندها انواع با و( خارج و داخل)جلو،  حالت سه دردرجه  31
 نی. بدآمد  فرود رویصفحه ن ی( بر روزانوبند بدون و فنر بدون ای ساده فنره،

 در فرودآزمودنی  و شد یم بسته یتصادف صورتبه از زانوبندها  یکی، ترتیب
 شد یمبسته  یگریسپس زانوبند د و داد یم انجام را پا خارج و داخل جلو، جهت

 و سه فرود موفق شد یتکرار مبار . هر فرود چند گرفت صورت می فرود نوع سه و
بدون انواع و ( در هر جهت، با نیبرتر با زم ریغ ی)با تعادل و عدم برخورد پا

  ،هر دو مرحله فرود با زانوبند نی. بدیانتخاب گرد لیتحل و  هیتجز جهتزانوبند 
 بر زانوبندها یتقدم اجرا اثر ی ازریمنظور جلوگ  . بهشداستراحت داده  قهیدق 5
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 ریفقط تأث تاانجام شد  ها یآزمودن نیب یصورت تصادف  زانوبندها به بستن ج،ینتا
 (.2 شکل) شود یریگ مستقل اندازه ریمتغ

 

 
سهنوعفرودنماییاز.2شکل

 
 سه مختصات شده، برهیکال نیدورب شش لهیوس به ریتصاو ثبت از پس

مفصل  ینسب یایاستخراج شد. زوا Simi Motion افزار نرم از نشانگرها یبعد
 مطلق دو اندام مجاور در سه صفحه  یایکم کردن زوا قیزانو از طر

 به مفصل زانو  ابداکشنو گشتاور  ابداکشن یهزاو حداکثر و انجام یحرکت
  15نسخه  MATLABافزار  معکوس در نرم ینامیکد وسیله

(Matlab software, Mathworks Authors and Developers, USA) 
استفاده  XYZ Cardanچرخش  یاز توال حاضر قیدر تحق .گردید محاسبه

عنوان   به تالجیدر سطح سا X محور حول چرخش نیاول قانون، طبق بر. دیگرد
در سطح فرونتال به عنوان  Y چرخش حول محور نیدوم اکستنشن، -فلکشن

عنوان   به زنتالیدر سطح هور Zچرخش حول محور  نیبداکشن و سوما -داکشنا
 .(22) دیآ یمبه دست  یخارج -یداخلچرخش 

 ؛فرود بود( انواع زانوبند بر نوع Interaction)ی اثر تعامل یبررس ی،هدف اصل
 ،اساس نیا کند؟ بر یم رییشده تغ استفادهبسته به نوع زانوبند  فرود نوع ایآ یعنی

 ی. اگر اثر تعاملگردیداستفاده  Repeated measures ANOVA آزموناز 
 صورت نیا در. است مؤثرنوع فرود  برنوع زانوبند که داد  یم نشان ،دار بود یمعن
نوع فرود با هر نوع  شد تا تفاوت هر یاستفاده م One Way ANOVAآزمون  از

 اثر اصلی از ،دار نبود یمعن یاثر تعامل چنانچه .(4 × 3) گردد سهیمقازانوبند 

(Main effect ) زانوبند  نوعاز نوع زانوبند و  مستقلاستفاده شد تا نوع فرود
دلیل این به  حاضر مطالعه در ،اساس نیا برگردد.  یاز نوع فرود بررس مستقل

نبود، زانوبند بدون توجه به فرود و فرود بدون توجه به  دار یمعن یاثر تعامل که
 . قرار گرفت یبررس مورد زانوبند

نرمال  یبررس جهت ،ها از آمار توصیفی داده معیارمیانگین و انحراف  تعیین برای
 انیتفاوت م یابیارز به منظور و)آمار استنباطی(  Shapiro-Wilk آزموناز  ها دادهبودن 

 در Repeated measures ANOVA آزموناز  نیز حاالت مختلف فرود با انواع زانوبند
 SPSSافزار  ها در نرم در نهایت، داده .گردیداستفاده  15/1 یدار یمعن سطح

( مورد تجزیه و version 23, IBM Corporation, Armonk, NY) 23نسخه 
 .تحلیل قرار گرفت

 

 ها یافته
 32/12سال،  61/21 ± 29/2ها به ترتیب  سن، وزن و قد آزمودنی میانگین

متر بود. شاخص توده بدنی  سانتی 53/176 ± 49/2کیلوگرم و  41/74 ±
(Body mass index  یاBMIشرکت )  کیلوگرم بر  77/23 ± 22/2کنندگان نیز

 مترمربع به دست آمد.
 زانوبند نواعا ، اثرRepeated measures ANOVA بر اساس نتایج آزمون

 مفصل( P=  442/1)ابداکشن  گشتاور و( P=  435/1)ابداکشن  بر متغیرهای
 (.1جدول )نداشت  بستگی فرود نوع به زانو،

 
دینامیکیمتغیرهایبرفرودنوعسهدرزانوبندانواعمتقابلاثر.1جدول

زانومفصل

ابداکشنگشتاورابداکشنPمقدار

 611/0 633/0 زانوبند

 007/0 ≤ 007/0 فرود

 552/0 591/0 فرود×  زانوبند

 
 ابداکشن  متغیر در زانوبند بدون و زانوبند انواع بین داری معنی تفاوت

(759/1  =P )زانو  مفصل ابداکشن گشتاور و(657/1 =P )(2جدول ) نشد مشاهده. 
 

زانوبندوبدونآنباانواعزانومفصلابداکشنزاویهمتغیراوجمیانگینمقایسه.2جدول

 PمقدارزانوبندهادویبهدومقایسهF Etaآمارهمعیارانحراف±میانگینزانوبندنوعمتغیر

 > 333/0 چهار فنره -فنره دو 990/0 518/0 -587/79 ± 160/79 دو فنره  (درجه)ابداکشن 
 > 333/0 ساده -فنره دو -660/75 ± 758/72 چهار فنره

 > 333/0 فنر بدون -فنره دو -382/72 ± 568/70 ساده
 > 333/0 ساده -فنره چهار -206/79 ± 332/3 زانوبند بدون

 > 333/0 فنر بدون -فنره چهار

 > 333/0 فنر بدون -ساده
 > 333/0 چهار فنره -فنره دو 021/0 981/0 -577/7 ± 168/0 دو فنره  (کیلوگرم بر متر نیوتن) ابداکشن گشتاور

 > 333/0 ساده -فنره دو -926/7 ± 671/0 چهار فنره
 > 333/0 فنر بدون -فنره دو -971/7 ± 699/0 ساده

 > 333/0 ساده -فنره چهار -551/7 ± 810/0 زانوبند بدون

 > 333/0 فنر بدون -فنره چهار
 > 333/0 فنر بدون -ساده
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پاتکفرودنوعسهدرزانومفصلابداکشنگشتاورمتغیراوجمیانگینمقایسه.3جدول

 Pمقدارفرودهادویبهدومقایسه F Etaآمارهمعیارانحراف±میانگینفرودنوعمتغیر

 *057/0 داخل -جلو فرود 650/0 889/25 -136/1 ± 716/9 جلو فرود (درجه) ابداکشن
 > 333/0 خارج -جلو فرود -571/21 ± 211/75 داخل فرود
 *053/0 خارج -داخل فرود -195/1 ± 719/1 خارج فرود

 *096/0 داخل -جلو فرود 581/0 231/79 -951/7 ± 581/0 جلو فرود (کیلوگرم بر متر نیوتن) ابداکشن گشتاور
 *021/0 خارج -جلو فرود -357/0 ± 132/0 داخل فرود
 *005/0 خارج -داخل فرود -898/7 ± 198/0 خارج فرود

 دار یتفاوت معنوجود *

 

 متغیرهای در زانوبند انواع با و زانوبند بدونحالت  بین یدار یمعن تفاوت
(. P < 151/1) وجود نداشت زانو مفصل ابداکشن گشتاور و ابداکشن دینامیکی

 ابداکشن گشتاور و( P=  117/1)ابداکشن  متغیر در فرود انواع همچنین، بین
 نوع سه بین تفاوت. گردید مشاهده داری معنی اختالف( P=  111/1)زانو  مفصل

دار بود  معنی زانو، مفصل ابداکشن گشتاور و زانو ابداکشن متغیرهای در فرود
(151/1 > P3 ( )جدول.) 

 

 بحث
 یرهایمتغ بر کننده یشگیریسه نوع زانوبند پ یرتأث ،حاضر یقتحقانجام هدف از 

 ،رود چرخش پا به جلوفمفصل زانو در سه نوع  ابداکشنبداکشن و گشتاور ا یهزاو
بداکشن ا یهزاو متغیرهای بر زانوبندها انواع اثر داد که نشان نتایج. بودداخل و خارج 

 یها اثر تعامل آن بین و ردندا بستگی فرود نوع به ،مفصل زانو ابداکشنو گشتاور 
 بین تعاملی اثر هیچ داده است که نشان مطالعاتنتایج . نشد مشاهده داری یمعن

  ندارد وجودفرود  -پرش یبا حرکات عملکرد زانوبند بدون و استفاده از زانوبند
 دو و ردندا بستگی فرود نوع به زانوبند اثر که گفت توان می بنابراین، .(12، 23)

بداکشن ا یهزاو یرهایها در متغ آن ینب یتعامل یچو ه باشند می از نوع مستقل متغیر
 پژوهش حاضر، نتایج بر اساس. ودش مشاهده نمیبداکشن مفصل زانو او گشتاور 

 أثیریت ینامیکید یرهایمتغ یشافزا یادر کاهش و  زانوبندها که گفت توان می
 و کاهش و دینامیکی متغیرهای تغییرات در مهمی نقش فرودها اما ،نداشتند

 یفرود پا با چرخش داخل یتکه وضع ایفا نمودند. تحقیقی ACL یباز آس یشگیریپ
 .است نشده گزارشکرده باشد،  را بررسیهمراه با زانوبند  یو خارج

 انواعبا  زانو مفصل ابداکشن زاویه یرمتغ یانگینم اوج بین یدار یتفاوت معن
 ابداکشن زاویه همکاران، و Teng مطالعه در. مشاهده نشد زانوبند بدون وزانوبند 
عدم  .(2) داشت یشافزا به بدون زانوبند نسبتزانوبند استفاده از با  زانو مفصل

 ،Lim (16)و  Yang (،11) و همکاران Wu های در نتایج پژوهش دار یتفاوت معن
Ewing ( و 24و همکاران )Yu  وGarrett (25،) دربداکشن زانو ا یهکاهش زاو 

در مطالعه بداکشن زانو ا گشتاور کاهش و (26همکاران )و  Hanzlikova قیتحق
Yang  وLim (16 گزارش ) زانوبند نوع در تفاوت توان می آن را علتکه گردید 

 یایزانوبندها زوا ها، بر اساس نتایج پژوهش. دانست عملکردی حرکت نوع و
 فیزیولوژیک حرکات در است ممکن اما کنند، نمی محدود را زانو مفاصل یدشد

 به منجر است ممکن زانوبند محافظتی اثرات و نمایند مداخله زانو مفاصل
که  داده است نشان . نتایج تحقیقات(12) گردد دیگری فیزیولوژیک مکانیسم

 نیروی عملکرد و اجرای(، 27)زانو  حرکت میزان(، 27) زانوبند در کاهش درد
 یعضالن -عصبی الکترومیوگرافی فعالیت تواند یاما م نیست، ید( مف22)عضالنی 

  (.22-31)بخشد  بهبود را عمقی های یرندهو گ

 کننده پیشگیری زانوبندهای از استفاده تأثیر مطالعه خود، در همکاران و مرتضی
 و Cross-over)عملکردی  و ایزوکنتیک های آزمون از استفاده را با افراد عملکرد بر

 نئوپرنی زانوبند ساده، نئوپرنی زانوبند زانوبند، بدون وضعیت چهار در( عمودی پرش
 تفاوت چیه بررسی نمودند و به این نتیجه رسیدند که ساخته پیش زانوبند و چهار فنره

 شاهد گروه به نسبت زانوبند نوع سه هر با بررسی مورد های شاخص بین یدار یمعن
 بر این که بدون کننده پیشگیری زانوبندهای از توانند می ورزشکار افراد و ندارد وجود

 کردند یانو همکاران ب Sinclair(. 31)کنند  استفاده باشد، داشته تأثیری ها آن عملکرد
با زانوبند  ورزشیحرکات  کینماتیک و کینتیک یرهایمتغ ی بیندار یکه تفاوت معن

 زانویثبات  یشباعث افزااستفاده از زانوبند اما  ،زانوبند مشاهده نشد وننسبت به بد
 های شاخصنمودند که کاربرد زانوبند در  گزارش ید. همچنین،کنندگان گرد شرکت

 ینو ا (23باشد ) یم  استفادهمورد وابسته به ابزار  ،زانو یبمرتبط با آس بیومکانیکی
 یرا برا یکاف یزیکیف یتمحدود یستکه قادر ن زانوبند یکیمشاهدات با ساختار مکان

 .باشد میمرتبط  ید،مفصل زانو فراهم نما یدر بارها ییراتتغ
به  توان یرا م تحقیق حاضر درزانوبندها  یرعدم تفاوت تأث یلاز دال یکی

 سالم جوان افراد عضالنی قدرت و جسمانی وضعیت ومورد مطالعه  یتجمع
 عضالنی نیرویند هست قادر افراد که این نمود بیان توان یم چنین. داد نسبت
توسط زانوبندها  ممکن استت غلبه بر مقاومت که جه تحتانی اندام در را کافی
 ینا یمحدودکنندگ یزانم ین کها یاو  یندنما یجادا شود،اعمال  ییراتتغ ینبه ا
است که  معتقد یکاآمریک ارتوپد یجراح یکادمآنجمن اها مشخص نبود. بندزانو

در  یابار کم و  یطرا فقط در شرا یر طبیعیحرکات غ یاشدت  تواند می زانوبند
 یدشد یتبا فعال ها یبدر برابر آس را فصلم تواند ینم و کند کنترل استاتیک حالت

زانوبندها در  ده است کهنشان دامطالعات (. 12)ید تصادفات محافظت نما یاو 
 یروین یطاما در شرا نمایند، می تمحافظ ACLاز  یفکم و ضع یروهایبرابر ن

ممکن است  یجه،نت در(. 32)هند  د نمی نشان خود از یمقاومت ،با شدت باال یدشد
 نبودندباشد که قادر بوده  یا گونه  حاضر به پژوهش زانوبندهای یکیساختار مکان

 .یندفراهم نما رابر زانو  واردمختلف  بارهای ییراتتغ یبرا یکاف یزیکیف مهار

Ishida  پا همراه با  یچرخش خارج با انجام تحقیقی دریافتند کهو همکاران
برخورد  یلزانو را به دل یبآس خطر زانوبند، بدون شرایط درزانو  ابداکشن یهزاو
زانو  ابداکشن یههمراه با زاو یو چرخش داخل دهد می یشافزا ران کندیل با آن

 ACLمنجر به کشیدگی بیشتر  یی،زانو به تنها ابداکشن یهبا زاو یسهدر مقا
داخل و خارج بهتر  فرودبه جلو را نسبت به  رودفحرکت  . در نتیجه، آنانگردد می

 در زانو بداکشنا هیزاو که کردند گزارش همکاران و Teng(. 33) دندان یم
 ی،فرود در چرخش خارج یهتماس اول طی در و یابد می افزایش پا خارجی چرخش

 (Screw home mechanism)ی خانگ پیچ یسمو مکان شدبا میکم  فلکشن زاویه
(. در 2) گردد یران م یبر رو یبیات یکه موجب چرخش خارج افتد یاتفاق م
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را در  ACL یبآس خطرچرخش به خارج ممکن است  یتفرود در وضع یجه،نت
 ورزشی های فعالیت طی در ورزشکاران بنابراین،دهد.  یشفرود تک پا افزا یط

 .یداجتناب نما خارج به وضعیت در پا فرود از باید

 دارای خارج، و جلو نسبت به پا داخل فرود که نشان دادمطالعه حاضر  نتایج
 را ابداکشن گشتاور بیشترین خارج به فرود و باشد می کمتری ابداکشن گشتاور

 در یابد. می افزایش زانو مفصل ابداکشن گشتاور خارج، به پا فرود طی در. دارد
 افزایش پا تک فرود طی را ACLآسیب  خطر وضعیت این در فرود نتیجه،

 افزایش سبب ابداکشن، گشتاور بازوی افزایش بیومکانیکی، نظر از. دهد می
 ACL پارگی احتمال نیز با این افزایش و شود می زانو مفصل ابداکشن گشتاور
 سمت بیشتر درگیری و عضالت ضعف ،ها پژوهش از بسیاری در. باشد می مرتبط
فرود،  زمان در ابداکشن گشتاور و ابداکشن زاویه افزایش با پا، فرود خارجی
 زمانی(. 34)است  همراه ACL پارگی احتمال افزایش و مفصلی کنترل کاهش

 خارج به فرود طی در زانو مفصل ابداکشن گشتاور و ابداکشن زاویه افزایش که
 بودن تر بزرگ گردد. می تر بزرگ نسبتاً نیز چرخش برآورد شود، می تر بزرگ

 کشیده ACL و زانو مفصل موقعیت به این معنی است که مفصل چرخش
. گردد می ACL آسیب احتمال و زانو مفصل ثباتی بی افزایش منجر به و شود می

 در زانوبند اثر که گفت توان یم تحقیق حاضر، های یافته به توجه با بنابراین،
و تعاملی را با فرود نشان  ندارد بستگی فرود نوع به دینامیکی متغیرهای

مفصل  ینامیکید یرهایزانوبند در متغ یطشرا ینبداری  معنیتفاوت  دهد. نمی
 نوع سه بین اماداشت،  ACLآسیب  بروز در کمتری نقش و نداشت وجودزانو 
در  تواند می که مشاهده شدمفصل زانو تفاوت  دینامیکی متغیر دو هر در فرود

 .داشته باشد یتر نقش مهم ACL یبکاهش آس یابروز و 
 

 ها محدودیت
ها در مطالعات زانوبند سهیمقا توان به پژوهش حاضر می یها تیجمله محدوداز 

 نهیزم نیدر ا تحقیقات. تعداد را به دنبال نداشت یجامع جینتا اشاره نمود کهپراکنده 
مدت و  یطوالن های پژوهش. است ازین یشتریب یبا انواع فرود اندک بود و به بررس

 .دیآ دست به یبهتر جینتا تا است ازین تر گسترده های با تعداد نمونه
 

 پیشنهادها
 زین ران و پا مچ مفاصل است بهتر مفاصل، ریسا یجبران عملکرد بهتر درک یبرا
 نیا سمیمکان بهتر درک یبرا ،نیهمچنگردد.  یبررس زانو مفصل با زمان هم

 صورت به یتحتان اندام عضالت یوگرافیالکتروم ازشود  پیشنهاد می عملکرد،
 .شود استفاده زمان هم

 

 گیری نتیجه
 از استفاده با زانو مفصل دینامیکی یرهاینشان داد که متغ یق حاضرتحق نتایج

 دررا  یثرؤمحافظت م تواند نمی زانوبند که به این معنی نکرد؛ تغییر زانوبند
 کاهش یبرا فرود یرمتغ رسد نظر می به نتیجه، در. آورد به عمل فرود فعالیت
از  یدتا حد امکان با کارانتر باشد و ورزش حرکت مهم یدر اجرا ACL آسیب

جلو به  پا فرود مطالعه حاضر،چرا که در  یند؛نما اجتنابپا  یفرود با چرخش خارج
بداکشن اگشتاور  کمترین پا داخل فرود وشود  می ابداکشن زاویه کاهش منجر به
خود بر  یناتدر تمر یدبا یورزش یانداشت و ورزشکاران و مرب را زانو مفصل

 .نمایند بیشتری تمرکز زانوبند به نسبتجهت فرود پا 
 

 تشکر و قدردانی
 اخالق با کد مقطع دکتری تخصصی رساله برگرفته از پژوهش حاضر

IR.UMZ.REC.1397.061ورزشی علوم و بدنی تربیت دانشکده ، مصوب 
 محترم کارکنان و ریاست از بدین وسیله نویسندگان. دباش می مازندران دانشگاه

 ها داده آوری جمع در که مازندران دانشگاه ورزشی بیومکانیک آزمایشگاه
 .آورند تشکر و قدردانی به عمل می همکاری نمودند،

 

 نقش نویسندگان
 مطالعه، علمی و اجرایی خدمات مطالعه، پردازی ایده و طراحی دشتی، گل حسین
 تفسیر و تحلیل ها، داده آوری جمع مطالعه، های نمونه و تجهیزات کردن فراهم
 آغاز از مطالعه انجام فرایند یکپارچگی حفظ مسؤولیت نوشته، دست تنظیم نتایج،

 پردازی ایده و طراحی اسالمی، منصور داوران، نظرات به پاسخگویی و انتشار تا
 مفاهیم نظر از نوشته دست تخصصی ارزیابی آمار، تخصصی خدمات مطالعه،
 محمد مجله، دفتر به ارسال برای نوشته دست نهایی نسخه محتوای تأیید علمی،

 نسخه محتوای تأیید علمی، مفاهیم نظر از نوشته دست تخصصی ارزیابی پور، تقی
 .داشتند عهده بر را مجله دفتر به ارسال برای نوشته دست نهایی

 

 منابع مالی
مقطع  رسالهاز اطالعات مستخرج از  یبخش یلاساس تحل بر حاضر مطالعه
 یمتنظ مازندراندر دانشگاه ،  IR.UMZ.REC.1397.061اخالقکد با  دکتری

 یمها، تنظ و گزارش آن یلها، تحل داده یآور در جمع مازندراندانشگاه ید. گرد
 .انتشار اعمال نظر نداشته است یمقاله برا یینها ییدنوشته و تأ دست

 

 تعارض منافع
 بودجه اسالمی، منصور دکتر. باشند نمی منافع تعارض دارای نویسندگان از یک هیچ

 این در و نمود جذب مازندران دانشگاه از را پژوهش این با مرتبط پایه مطالعات انجام
 مقطع دکتری دانشجوی دشتی گل حسین. باشد می فعالیت به مشغول دانشگاه

 .باشد می مازندران دانشگاه ورزشی علوم دانشکده ورزشی بیومکانیک تخصصی رشته
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Abstract 
 

Introduction: Anterior cruciate ligament injury is one of the most common sport injuries that happen during repeated 

landing movements. The aim of the present study was to investigate the effect of three preventive knee joints on the 

variables of abduction angle and abduction moment in three types of single leg landing in healthy young people. 

Materials and Methods: 15 healthy young people participated in this research. These participants were asked to 

descend from a platform with height of 30 cm on a force plate in three directions of forward, inward, and outward. 

Data were recorded during synchronization of camera and force plate, and maximum abduction angle and abduction 

moment were calculated using MATLAB software. To test research hypotheses, repeated measures ANOVA with a 

significance level of more than 0.05 was used to evaluate the interactive effect of different types of knee-braces on 

different landing. 

Results: The interactive effect of different types of knee-braces on abduction (P = 0.416) and abduction moment  

(P = 0.442) did not depend on the type of landing. There was no significant difference between different knee braces 

in knee abduction (P = 0.759) and knee joint abduction moment (P = 0.657). There was significant difference 

between types of landing in knee abduction angle (P = 0.007) and abduction moment (P = 0.001). 

Conclusion: Regarding the findings of this research, it seems that between the two variables of landing and knee 

brace, the first one is more important, and athletes should avoid landing with external leg rotation as far as possible. 

Keywords: Knee, Braces, Landing, Abduction angle, Abduction moment, Anterior cruciate ligament injuries 
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