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 چکیده :

آن  اندام تحتاني متحمل وزن بدن و محل حرکت آدمي است بنابراين بروز هرگونه اختاللي در وضعيت طبيعي

مانند ايستادن تأثير داشته باشد  يستاا يبدن يتمانند راه رفتن و هم وضع ياپو يبدن يتوضع یتواند هم بر رو مي

 یدارا يهناح ينا های یناهنجار موقعدرمان به  یو به موقع مشکالت آن برا يقدق ييجهت شناسا ينبه هم

که جامعه در  شود يم يسرم يجار زماناز هن یناهنجار يصو تشخ يي. شناساباشد يم يقابل توجه يتاهم

 های یناهنجار يریگ باشد. لذا اندازه یمالک استاندارد ياشاخص، نورم و  یمورد مطالعه دارا ييرخصوص متغ

قضاوت در خصوص بهنجار  يزو شاخص موجود جامعه مورد نظر و ن تانداردو مقايسه آن با مالک اس ياندام تحتان

 ياتادب ي. بررسباشد يم ييباال يتاهم یدارا يتيوضع های یناهنجار يقميزان دق يابييا نابهنجار بودن و ارز

 جخار يادر داخل و  ياندام تحتان یاز عدم اتفاق نظر در خصوص مالک استاندارد و شاخص راستا يموجود حاک

دان در دست زنان و مر ينمختلف در ب يندر سن ياندام تحتان يعيطب یاز راستا ياز کشور است و اطالعات جامع

هنوز به  ياندام تحتان یبا راستا يبدن يتو فعال BMIچون قد، وزن،  يرهاييارتباط متغ يچگونگ ين. همچنيستن

رو پژوهش حاضر در نظر داشت تا به  ين. از ايستزنان و مردان مشخص ن يسن یها گروه ينطور کامل در ب

جهت از  ينمختلف بپردازد. به هم يندر زنان و مردان سراسر کشور در سن ياندام تحتان یشاخص راستا يبررس

اندام  یانتخاب شده و راستا ينمونه به صورت تصادف 3552)مرکز، شمال، جنوب، شرق و غرب(  يرانا يهناح 5

بخش سال در سه  55 یسال و باال 55تا  35سال،  35تا  45سال،  45تا  9 سني یافراد با گروه ها ينا يتحتان

 یقرار گرفت. برا يابيکف پا مورد ارز يتو وضع يتالزانو در صفحه ساج یزانو در صفحه فرونتال، راستا یراستا

 استخوان يداخل یها يلکند ي( از فاصله اپیو پرانتز یضربدر یزانو در صفحه فرونتال )زانو یسنجش راستا

 يهعقب رفته( از زاو ی)زانو يتالر صفحه ساجزانو د یسنجش راستا یمچ پا، برا يداخل یران و فاصله قوزک ها

شده از  یجمع آور يجاستفاده شد. نتا يکف پا از شاخص استاهل يتسنجش وضع یو برا راني – یا يدرشت ن

 یپرانتز یبه زانو یضربدر یزانو يتساق پا کم کم از وضع یسن راستا يشسطح کشور نشان داد با روند افزا

در آنان  یضربدر یاتفاق افتاده و زانو یدر زنان نسبت به مردان با سرعت کمتر ييرتغ ينکند. البته ا يم ييرتغ

 يشافزا يسن اندک يشبا افزا يقتحق یدر کل نمونه ها يزعقب رفته ن یزانو يتشود. وضع يمشاهده م يشترب

روند  ينا ييتجنس يککند. البته پس از تفک يم يداسال دوباره کاهش پ 55تا  35 يپس از گروه سن يداشته ول

 یبه صورت صعود يباسن تقر يشبا افزا يهزاو يشکه در زنان روند افزا يدر حال شود يم  يدهدر مردان د يشترب

 يول کرده يداکف پا کاهش پ يسن صاف يشنشان داد با افزا يزکف پا ن يدر خصوص صاف يقتحق يجاست. نتا



سال و در  35تا  45 يکف پا در زنان پس از گروه سن يصاف يشافزا ينشود. ا يم يدباالتر تشد ينمجددا در سن

 يرهایبا متغ BMIارتباط قد، وزن و  يحاصل از بررس يجدهد. نتا يسال رخ م 55تا  35 يمردان پس از گروه سن

 یبه سمت پرانتز یضربدر يتقد از وضع يشبا افزا نوهانشان داد در صفحه فرونتال زا يزن ياندام تحتان یراستا

 یزانو يتکنند. وضع يم ييرتغ یبه سمت ضربدر یپرانتز يتاز وضع BMIوزن و  يشبا افزا يول کرده ييرتغ

دار نبود. رابطه قد با  يمعن BMIرابطه آن با وزن و  يکند ول يم يداپ يشافزا يقد اندک يشبا افزا يزعقب رفته ن

صاف  یکف پا يقتحق یدر نمونه ها BMIوزن و  يشبا افزا يدار نبود ول يمعن يزکف پا ن ليشاخص استاه

 يرافراد فعال با افراد غ یکف پا يشاخص استاهل ينزانو در صفحه فرونتال و همچن یمشاهده شد. راستا يشتریب

از  یدار يطور معن هافراد فعال ب يتالزانو در صفحه ساج یشاخص راستا ينداشت ول یدار يفعال تفاوت معن

در  يرانا ياييشده از پنج منطقه جغراف  یجمع آور یها بود. با توجه به داده ريشتفعال ب يرشاخص در افراد غ ينا

حاصل نمود که  يناناطم توان يها م نمونه یآور بودن جمع يمختلف و با توجه به تصادف یها و جنس ينسن

مختلف در دو  يندر سن يرانمعرف جامعه ا تواند يحاضر م ژوهشدر پ ياندام تحتان یراستا يرهایمتغ يرمقاد

 استفاده نمود. ياندام تحتان یراستا يبررس یبرا يجنس باشد و از آن به عنوان مالک شاخص

زانوی عقب رفته، مردان و زنان پرانتزی، کف پای صاف، زانو ضربدری، زانو وضعيت اندام تحتاني، رم، وکليد واژه: ن

 ايراني


