
 سه استاد و نکات کنکوری خالصه حرکت اصالحی

 

 به نام خدا

 

 (.2sمی باشد)حدود مهره درصد  55و در زنان در نقطه  درصد 57مرکز ثقل در مردان در نقظه 

 عبور می کند. 7C ،1T ،12T ،1lخط کشش ثقل از مهره های 

 طول می کشد.سال  21رشد پس زایشی در انسان تقریبا تا 

 .سالگی 15 -12.5جهش رشدی پسران=  /سالگی  13-10.5جهش رشدی دختران= 

 هزار برابر بزرگتر از اووم است. 5است که سانتی متر  40-50قد نوزاد در زمان تولد 

بدن در   1/2بدن را تشکیل می دهد، پاها بیشتر طول بدن در تولد و   1/8و در بزرگسالی  4/1 سر در تولد

 بزرگسالی.

کل وزن را تشکیل می دهند ولی در بزرگسالی درصد  15اندام تحتانی پس از تولد رشد ضعیفی دارند و فقط 

 . 4/1و در بزرگسالی   3/1وزن را در بر می گیرد. نسب اندام تحتانی به کل قد در دوره نوزادی درصد  30

در  2Sدر دوران نوزادی به حدود  21Tهمزمان با رشد، مرکز ثقل به طرف پایین منتقل می شود و از حدود سطح 

 بزرگسالی می رسد.

وجود دارد و بتدریج در ماهگی  18در اوایل راه رفتن و ایستادن پاهای کودک حالت پرانتزی دارد، این حالت تا 

از بین می رود و سالگی  7-6با یک حالت ضربدری ادامه می یابد، این حالت در حدود سالگی  3-3.5حدود 

 می شوند.پاها مستقیم 

 سالگی قد کودک به صورت دراز کشیده به پشت اندازه گیری می شود. 3قبل از 

 است.سالگی  13-12دومین تغییر شکل بدن  /سالگی 5-7اولین دوره تغییر شکل بدن= 

آنها مهره های متحرک تای  34دارد که مهره  33بوده و سانتی متر  55-65طول ستون فقرات در شخص بالغ 

 مهره. 4مهره/ دنبالچه=  5خاجی)ساکروم(= ر مهره های غیر متحرک اند. دیگتای  9و 



ناحیه  /سانتی متر 12است/ ناحیه گردن= سانتی متر  70و در مردان سانتی متر  60طول ستون فقرات در زنان 

 سانتی متر 12، ناحیه خاجی و دنبالچه سانتی متر 18، ناحیه کمری= سانتی متر 28پشتی= 

                مهره های تعداد = R       1 +2N =R                     N= 24+1= 17مقاومت ستون فقرات محاسبه میزان 

 ستون فقرات نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن

ظاهر می شود.) اگر سالگی  14را کج پشتی می نامند، کج پستی معموال قبل از درجه  10انحراف جانبی باالی 

 اشبتاه است( یکی از گزینه ها بگوید به هر میزان انحراف جانبی ستون فقرات کج پشتی می گویند

باقی مانده به طور مساوی به اشکال درصد  10از نوع نامشخص و  4/1ا از نوع وضعیتی بوده، کج پشتی  3/2

 مادرزادی و فلج تقسیم شده است.

و زمانی که درجه کج پشتی درصد  22باشد، احتمال پیشرفت عارضه درجه  5-19زمانی که شدت کج پشتی از 

 است.درصد  68رفت آن باشد احتمال پیشدرجه  29-20

 می باشد. 1به  5.3شیوع اسکولیوز در زنان نسبت به مردان 

 / 4Lکج پشتی کمری=  1Lتا  12T کمری= -کج پشتی ناحیه سینه ای / 11T   تا 2Tکج پشتی ناحیه سینه ای= 

 1Sتا  5Lخاجی= -کج پشتی کمری

 است، رایج می باشد.درجه  45بیشتر از درد در میان ، بزرگساالن که زاویه کج پشتی آنها 

 عالمت گذاری می شوند.، 7C ،1T ،3T ،7T ،12T ،4L تا 2Cزوائد مهره های در تشخیص کج پشتی توسط شاقول، 

 درصد وزن بدن  10بزرگساالن و جوانان=  /درصد وزن بدن 10زیر وزن بهینه کوله پشتی برای نوجوان 

 می باشد. 1به  2در کایفوز نسبت زنان به مردان 

 زندگی که بچه شروع به نشسن می کند، رخ می دهد.ماه اول  6گرد پشتی مادرزادی طی 

 زندگی شتاب می گیرد.سالگی(  70دهه هفتم) میزان قوس پشتی در 

درصد گزارش  8-4دیده می شود و شیوع آن ساله  16 -11گرد پشتی جوانان یا شوئرمن بیشتر در جوانان 

 ر از دختران است.شده که در پسران بیشت

( و Lنقطه را به هم وصل کرده) 2را عالمت گذاری کرده، سپس  12Tو  4Tبرای اندازه گیری قوس پشتی، مهره 

 4ARC TAN=Ө(2H/L)( می کنیم. Hاز شکم منجنی خطی بر آن عمود )



و بازوی دیگر نقطه میانی بین زائده مهره ای  2T  ،3Tبازو است که یک بازو نقطه میانی بین  2کایفومتر دارای 

12T 11وT )را نشان می دهد.) اسکولیومتر فقط برای کج پشتی های ساحتمانی یا ساختاری پر کار می رود 

را مشخص کرده  12Tو انتهای تحتانی  4Tدر عکس برداری از ستون فقرات، برای تشخیص کایفوز، انتهای فوقانی 

 خط را می یابیم. 2و زاویه تالفی این 

و دیگری از میان  5Lخط که یکی از باالی مهره  2است و از زاویه تالفی درجه  30میزان قوس طبیعی کمر 

 شود.گود پشتی حرکات اصالی، می تواند موجب کاهش هفته  4عبور کرده، تشکیل می شود./ مفصل ران 

 

 اندام تحتانی

 افزایش طول می یابد. سانتی متر 1.6درشت نی  خوانو استسانتی متر  2ن در هر سال استخوان را

رشد درصد  57رشد طول استخوان رانی از صفحه رشد تحتانی و درصد  17، سالگی 15-10سنین در بین 

 استخوان درشت نی از صفحه رشد فوقانی آن است.

 می گیرد.رشد اندام تحتانی در مخدود اطراف زانو صورت درصد  65

سانتی متر( باشد. تا از لحاظ بالینی معنادار  3اینچ)  1.2در لگن نرمال، اختالف ارتفاع بین ستیغها، حداقل باید 

 2اینچ باالتر از خار خاصره خلفی فوقانی است و در تیلیت قدامی، این  1.5-1باشد. خار خاصره قدامی فوقانی 

 خار در یک سطح قرار می گیرند.

درجه انتی ورژن  15ه است، زاویه پیچش بیشتر از درج 12اید پیچش ران در بزرگساالن یعی زودر  وضعیت طب

 درجه اینروورژن است. 8و کمتر از 

است و همزمان با تغییرات چرخه زندگی در بزرگسالی درجه  150زاویه تند و گرن استخوان ران در نوزادی 

کوکساولگا) باعث درجه  125زاویه بیشتر از  می رشد. به افزایشدرجه  125کاهش پیدا می کند وبه 

کوکساورا) باعث ژنوواگوم)زانو پرانتزی( می درجه  120ژنووردم)زانو ضربدری( می شود( و به زاویه کمتر از 

 شود( گویند.

 دیده شده است. سانتی متر 4-2بیشترین میزان زانوی پرانتزی و فاصله زانو ها در دامنه  



است به سالگی  4-3به طور شایع در کودکان دیده می شود و حداکثر شیوع آن گی سال 6-2زانوی ضربدری در 

بهبود می یابد، این عارضه بیشتر در کودکان سالگی  10طور عادی این وضعیت در کودکان به دلیل رشد تا سن 

 بوده است.سانتی متری  4-2چاق دیده می شود، بیشترین فرآوانی فاصله قوزک ها در دامنه 

درجه سانتی متر کمتر،  2.5قوزک داخلی از  2فاصله میان  =1درجه درجه تقسیم می شود:  4بدری به زانو ضر

سانتی  7-5 قوزک داخلی بین 2فاصله بین  =3درجه سانتی متر،  5-2.5میان دو قوزک داخلی بین فاصله  =2

 سانتی متر است. 7.5قوزک داخلی بیشتر از  2= فاصله میان 4درجه  ،متر

( درجه می باشد. زاوویه بین محور 166-62)18-14( و در زنان 166-170درجه) 14-10در مردان  Qزاویه 

می باشد، در زانوی پرانتزی این زاویه درجه  170-175آناتومیک استخوان ران و درشت نی در سمت خارج زانو 

 می رسد.درجه  165می رسد و در زانوی ضربدری این زاویه به کتر از  185-180 به

= قوس طولی خارجیاستخوان کف پایی،  3استخوان میخی+  3پاشنه+ قاپی+ ناوی+ قوس طولی داخلی= 

 میخی+ استخوان های میانی کف پا 3استخوان کف پایی، قوس عرضی=  3پاشته+ تاسی+ 

درصد  90به طور فیزیولوژیکی به صورت شایع مشاهده می شود، تقریبا ساله  8-6کف پای صاف در کودکان 

است. در کف پای درصد  1پای صاف سخت ان از بدو تولد با قوسهای طبیعی به دنیا می آیند. شیوع کف کودک

 را می توان در زیر قوس کف پا قرار داده.بند انگشت  2نرمال کمتر از 

فاصله ی ناوی تا زمین در حالت تحمل نکردن وزنف سقوط کند، عارضه کف  3/1اگر استخوان ناوی به اندازه ی 

این فاصله سقوط کند کف پای صاف متوسط و در صورت سقوط کامل کف  3/2پای صاف خفیف، اگر به اندازه 

 پای شدید است.

 می باشد. در ارتفاع ناوی درحالت غیر تحمل وزن و تحمل وزن، به عنوان دامنه طبیعیمیلی متر  9-6تالف اخ

 از هم فاصله داشته باشند.سانتی متر  8ایستادن صحیح به گونه ای است که پاها حدود 

) درجه 7در وضعیت طبیعی محور استخوان بند اول شست نسبت به محور استخوان اول کف پای با زاویه حدود 

باشد عارضه شست کج درجه  10زاویه فیزولوژیک شست پا( تمایل به خارج دارد، هنگامی که این زاویه بیش از 

 نیز گزارش شده است.درجه  31بروز می کند که درحالت های شدید انحراف تا 

 18است در این عارضه گاه به درجه  9زاویه میان استخوان اول و دوم کف پایی که درحالت طبیعی حدود 

 می رسد.)ایدیوپاتیک= )یعنی علت ناشناخته(درجه 



کیلو  100-50متمایل می شود، فشار بر روی بخش جلوی مهره ای وی به فردی که بر روی صندلی به جلو 

 می رسد.گرم 

 درجه 15-10را باید بسازد/ شیب میز= درجه  110پشتی با سطح نشستگاه صندلی، زاویه حدود 

 درصد 22مرحله حمایت دوگانه  -درصد 40مرحله نوسان  –درصد  60در راه رفتن طبیعی: مرحله سکون 

است. متوسط سانتی متر  10-5است.متوسط عرض گام در انسان سانتی متر  4م در انسان متوسط طول گا

 بر دقیقهگام  100-70سرعت گام برداری در انسان 

 به عقب و جلو می رود.سانتی متر  4به باال و پایین و سانتی متر  4.5هنگام راه رفتن مرکز ثقل حدود 

درجه  20هنگام برخورد پاشنه به زمنی، زانو در حالت کامال باز قرار می گیرد و پس از آن به تدریج به حدود 

 است.درجه  15-5می رسد، این مقدار در مرحله تماس کف پا با زمین 

 90درجه و در مرحله قرار گیری کف پا بر روی زمین بیشتر از  90زاویه مچ پا در وضعیت ضربه پاشنه، حدود 

 فلکشن دارد.درجه  30است. در هنگام برخورد پاشنه با زمین، ران  درجه

سانتی متر( به طرف اندامی که تحمل وزن می کند جابه جا می  2.5) اینچ 1هنگام راه رفتن لگن و تنه حدود 

 شوند. 

الت بیشتر از فلکشن مچ پا در حدرجه  15-5فلکشن، زانو در درجه  25در هنگام تماس کف پا با زمنی، ران در 

 درجه پالنتار فلکشن( 15فلکشن) درجه  90

 پالنتار فلکشن قرار دارد.درجه  20فلکشن و مچ پا درجه  40هنگام جدا شدن انگشتان از زمین، زانو 

 می باشد.درجه  7زاویه بین کف پا با مسیر پیشروی 

 یسن استفاده می کنیم.ار بردرجه  45-20موارد استفاده از برسن در درمان اسکولیوز: در زوایای 

پیشرفت  -،درجه 45-40کودکان در سنین رشد با قوس بین -موارد استفاد از جراحی در درمان اسکولیوز: 

در افراد  60-50قوس های باالتر از  -و باالتر در کودکی که از بریسن استفاده می کند، درجه  40قوس به زاویه 

 بزرگسال) بالغ از نظر ساختمانی(

ول بر قله انحنای پشتی) در کایفوز( مماس باشد، فاصله بین خط شاقول و مهره هفتم گردنی اندازه اگر خط شاق

است و اگر بیش از این باشد، نشانگر عارضه کایفوز میلی متر  45گیری می شود، این فاصله به طور طبیعی 

 است.



را  12Tیا  10Tتا سطح تحتانی  4Tقانی برای اندازه گیری انحنای کایفوز از طریق پرتو نگاری، زاویه بین سطح فو

) پرتو نگاری با خط کش منعطف همبستگی باال دارد، عکس برداری با اسپاینال پانتو گراف محاسبه می کنیم.

 همبستگی باالی دارد.(

 

 

 

 نکات جزوه مینو نژاد

 است.کمری شایع -علت کایفوز مادرزادی: عدم تکامل قسمت قدامی مهره هاست و در ناحیه پشتی

 سالگی رخ می دهد و در پسران بیشتر است. 16تا  11کیفوز شوئرمن یا جوان در سنین 

 در اسکاپوال مشاهده می شود.تیلیت قدامی)باالیی( و چرخش پایینی در عارضه هایپرکایفوزیس 

 است.میلی متر  7C ،45در حالت نرمال و طبیعی فاصله قله انحنای پشتی تا مهره 

 را تقویت کرد.سراتوس انتریور ید عضله برای رفع کایفوز با

 لگن اتفاق می افتد.تیلیت قدامی شیوع گود پشتی از کایفوز بیشتر است. در هایپرلوردوزیس 

( به صورت جلو و پایین می رود و ران به فلکشن و مهره ASISفوقانی) -در هایپر اوردوزیس: خار خاصره قدامی

وم به عقب و باال حرکت می کند. در وضعیت نرمال خار خاصره های کمر به اکستنش می رود. استخوان ساکر

خار در  2سانتی متر از خار خاصره خلفی فوقانی باالتر است. در حالت تیلیت قدامی لگن، این  1.5-1صدامی 

 یک سطح قرار می گیرد.

رجه می رسد. د 50درجه است و در هایپرلوردوزیس به  30زاویه ساکرال همان زاویه خاجی است که نرمال آن 

خطرناک ترین عارضه ها در ستون فقرات عارضه ای است که قوس های ستون فقرات را کاهش دهد، زیرا با کم 

 شدن قوس ها فشار زیادی بر مهره ها وارد می شود.

 در تیلیت خلفی مفصل عانه باال و جلو و خاجی به سمت پایین و عصل چرخش دارد.

 درجه باال بیاید، همسترینگ طولش نرمال است. 80ای فرد پ SLRاگر در تست کوتاهی همسترینگ 



 5و در رتیروورژن به درجه  35است که در آنتی ورژن به درجه  25-15در حالت نرمال زاویه چرخش ران 

 می رسد.درجه 

زانوی ضربدری به سالگی  4-3بچه ها در ابتدا زانوی پرانتزی دارند، به تدریج زانو ضربدری می شود و در سن 

 حالت نرمال بر می گردد.  بهسالگی  10تا  4وج خود می رسد و از ا

 در سنین باال بخصوص در خانم ها زانوی پرانتزی شایع تر است.

در پای نرمال: خط شاقول از مرکز استخوان ران، از میان کشکک، از ستیغ درشت نی و در میان انگشت دوم 

 فرود می آید.

 =تست کوتاهی ارکترواسپاینبرای کوتاهی فلکسورهای ران، تست توماس= برای کج گردنی، تست نیویورک= 

 FORWARDست کوتاهیی همسترینگ، ت (=SLRتست کوتاهی همسترینگ)برای هایپرلوردوزیس، 

BENDING = کوتاهی همسترینگ و عضالت پشتی، تست آدامز= برای تشخیص کج پشتی ساختاری از غیر

 ساختاری تست الزگ= عصب سیاتیک

 می باشند.: ابزار اندازه گیری کایفوز نیال پانتوگراف، اسپاینال موس و کایفومتر اسپا

 متونواری و کولیس: برای تشخیص زانوی پرانتزی استفاده می شوند.

 )خم شدن به جلو( برای اسکولیوز، روش کوب            برای یافتن زاویه انحنا) شدت انحنا(تست آدامز

استف اما اگر بگوید تعیین موقعیت سر در فضا در سیستم بینایی نکته: تعیین موقعیت سر در فضا از عملکرد 

 است.سیستم دهلیزی رابطه با جاذبه، وظیفه 

 قرار گیری سر در رابطه با محیط اطراف، موزون کردن امتداد دید، جهت و سرعت حرکتسیستم بینایی: 

 نحوه حرکت اجزای بدن در رابطه با یکدیگر و سطج تماس. موقعیت وسیستم سوماتو سنسوری: 

حفظ تعادل در سه مجرای نیم دایره: مجرای نیم دایره+ اوتریکول+ ساکول            3دارای سیستم دهلیزی: 

اوتریکول و ساکول: حفظ  چرخش سر به طرفین،  پیش بینی تغییر جهت و چرخش سر در اینده بسیار نزدیک،

پویا)وضعیت سر بر روی بدن(، در کل سیستم دهلیزی اطالعاتی در رابطه با موقعیت و حرکت سر  تعادل ایستا و

 در فضا در رابطه با جاذبه فراهم می کند.

 باشد، زانو پرانتزی است.سانتی متر  3زانو در زمانی که مچ پا به هم چسبیده است بیشتر از  2فاصله  اگر



عامل در جلوگیری از پیچ خوردگی مچ پا به خارج است زیرا عضله اورشن بلند مهمترین تاندون عضله نازک نی 

 دهنده است و ترس عرضی حمایت می کند.

 وروس رفتن پاشنه باعث کف پای گود می شود، اصالح کف پای گود سخت تر از کف پای صاف است

تیلت وری کمر تمیال به دارد و گشتاور اکستنستیلت خلفی لگن نکته: گشتاور اکتنسوری ران تمایل به ایجاد 

 دارد.قدامی لگن 

میلی ثانیه  30-20قلو فعال می شود، سپس  2میلی ثانیه پس از اغتشاش عضله  100-90استراتژی مچ پا: 

 قلو، عضله همسترینگ فعال می شود و در انتها عضالت پاراورتیزال فعال می شوند. 2پس از عضله 

اغتشاش عضالت پاراورتبرال فعال می شوند و بعد از آن عضالت میلی ثانیه بعد از  100-90استراتژی ران: 

 همسترینگ فعال می شوند.

 کوتاهیی ابداکتور و اداکتور در یک پا باعث افت لگن در همان پا می شود.

 کوتاهیی ابداکتور پای راست و اداکتور چپ باعث چرخشی جانبی رو به پایین در پای راست می شود.

عضله نعلی با انقباض خود یک کشش خلفی به درشت نی می دهد. در فلکسوری مچ پا: راه مقابله پا گشتاور 

 حالت نوترال)خنثی( هیچ لیگامنتی در مفصل مچ پا توانایی مقابله با این گشتاور را ندارد.

 

 نکات تستی فصل وضعیت بدنی و عوامل موثر بر آن

مهار  -2انقباض طبیعی عضله  -1تگی دارد: سازو کار بازتابی کنترل وضعیت طبیعی بدن به عوامل زیر بس

 الگوهای خود حرکتی -3تحریک کننده های عمقی 

سیستم بینایی  -دستگاه دهلیزی)اجسام اوتولیتی)اوبریکول و ساکول(، مجاری نیم دایره( -گیرنده فشار در پاها

 سازو کار فیزیولوژیکی بدن به منظور اگاه ساختن نسبت به تغیرات محیط هستند.

 اطاالعات مربوط به وضعیت سر در فضا را فراهم می سازند.ام اوتولیتی)اتریکول و ساکول(: اند

اطاالعات مربوط به مسی موثر کشش تون و هر گونه تغییر در سرعت و شتاب را در اختیار مجاری نیم دایره: 

 قرار می دهد.

 به وضعیت سر در فضا را فراهم می کند.نکته: ارگانهای گوش داخلی آنها ارگانهایی هستند که اطالعات مربوط 



حداکثر تحریک زمانی ایجاد می شود که محرک ها به پایین قرار گرفته باشند)باالنس اجسام اوتولیتی نکته: در 

 زدن( 

 برای جهت یابی بسیار مهم هستند.اجسام اولولیتی نکته: در هنگام شنا کردن که پاها با زمین تماس ندارند، 

در تشخیص حرکت چشم با یکدیگر است که اهمیت فوق العاده ای در حفظ وضعی بدنی دارد، دستگاه بینایی: 

 به انقباض گردن ختم می شود که سر در وضعیت عمودی قرار می گیرد.این بازتاب  نقطه ی انتهایی

 تشدید می شوند.واکنش های موجی نکته: در غیاب سیستم بینایی 

خنثی شدن از طریق اعمال نیرو عضالت عقب ساق، عمدتا عضله نعلی چ پا: راه های مقابله با گشتاور فلکسوری م

 کنترل می کند.

 رباط ها -کپسول مفصلی -راه های مقابله با گشتاور اکتنسوری زانو: 

 -کپسول مفصلی ران -یا خاصره ای رانی( Yرباط ها) بویژه رباط  – مقابله با گشتاور اکتنسوری ران راه های

 عضله سوئز خاصره با چرخش لگن به جلو

 از طریق رباط های چسبنده خنثی می شود.خاصره ای: -خاجی فلکسوری راه های مقابله با گشتاور

 رباط ها -عضالت باز کننده گردنی -پس سری:  –راه های مقابله با گشتاور فلکسوری اطلس 

ت نی قدامی، درشت نی خلفی، چهار سر ران، باز کننده رالنی، راست کننده ستون درش:عضالت ضد جاذبه

 فقرات، عضالت شکمی، ذوزنقه، متوازی االضالع، راست کننده گردن، خم کننده گردن.

 بر روی بدن است.سر به صورت عمودی نکته: اوتریکول و ساکول وظیفه اصلی شان نگهداری 

شناسایی تغییر در میزان یک دستگاه دهلیزی در حفظ وضعیت تعادل بدن نکته: مهمترین سازوکار فیزیولوژ

 می باشد.نیروی اعمال شده بر سر 

 می باشد.نحوه قرار گیری بخش های مختف اسکل نکته: شاخص اصلی در حرکات اصلی،ن 

 می باشد.دستگاه بینایی نکته: زمان بندی حرکت در رابطه با محیط بر عهده 

 کمتری در حفظ تعادل دارند.گیرنده های فشار در کف پا ه جایی سریع باشد نکته: هنگامی که جاب

 می شود.ناپایداری شدید و لغزش منجر نکته: از دست دادن کامل اطالعات ورودی از طریق گیرنده ها به 

 



 ینکات تستی فصل رشد جسمان

در صد انجام  20-40-42-45-50-58سالگی به ترتیب  -2-4-6-8-10-12نسبت رشد بر حسب سال در 

 قد دوران نوزادی می باشد.برابر  3.5-4رشد عمومی انجام می گیرد.پقد در دوران بزرگسالی تقریبا 

 قد زمان تولد است.برابر  2.5سالگی  11نوزادی و در برابر  2سالگی قد کودک  5در 

()سرعت 13-10.5طول می کشد.) سرعت جهش دختر سال  2- 2.5جنس)مذکر و مونث( جهش  2در هر 

 (15-12.5جهش پسر 

افزایش سانتی متر  16افزایش می یابد)بیشتر در ناحیه تنه( و قد دختران سانتی متر  20قد پسران هش طی ج

 می یابد.

 گردنی ،کمریانحنای ثانویه: سینه ای، خاجی        انحنای اولیه: 

 با شروع نشستن و چهار  دست پا رفتن انحنای کمری ظاهری می شود.

 از بین می رود.سالگی  4لوردوز اولیه در ، طبیعی ترین حات نوزاد است. تونسیته گرن

پاها سالگی  6سالگی تا  3-3.5پاها ضربدریف از سالگی  3-3.5ماهگیتا  18پاها پرانتزیف از ماهگی  18تا 

 مستقیم و طبیعی

روش سنخ  –روش تخمینی  و ذهنی با استفاده از عکسبرداری است. : اندازه گیری سنخ های بدن: روش شلدون

روش  2کاتر: ترکیبی از  -روش هیث –پایداری پارنل: عالوه بر شکل بدن از اندازه های بدن استفاده می کند. 

 فوق 

اری ها، صدمات، فقر حرکت، عادات نامناسب در اختالالت ژنتیکی و مادرزادی، بیمعلل و عوامل بروز ناهنجاری: 

وضعی روانی و شخصییف  -استادن، شغل، تقلید الگو های حرکتیف پوشاک نامناسب، کمبود محرک های رشدی

 افزایش وزن، مسائل فرهنگی و تربیتی، تیپ بدنیف سن

 سالگی 85-12ل بدن،می دانند)در حین دوره تغیر شکتغییر شکل بدن را اولین دوره سالگی  7-5سنین بین 

 نوعی از عارضه کج پشتی)اسکولیوز( شیوع بیشتری دارد.سالگی  12-15سنین بین 

 شروع می شود. 12.5 -15و پسران  10.5-13نکته: جهش رشدی دختران 

 است.فشردگی و پهن شدن بافت پیوندی کاهش اندک قد در دوران پیری به خاطر 



 اتفاق می افتد.بعد از اوج سرعت قد، جهش وزن ماه  8

حالت خمیدگی  -2 محدودیت فضایی -1در دوران جنینی کل بدن در حالت خمیدگی نسبی است به خاطر:

 رشد سریع تر عضال خم کننده -3مفاصل 

 ماهگی آغاز می شود. 3از  طرفین

 وارد می شود.خاجی -کمریدر ایستادن، فشار وزن نوزاد در مفصل 

 قد می باشد. متداول ترین روش اندازه گیری رشد،

 

 نکات تستی فصل ناهنجاری اندام فوقانی

 قرار دارد. کمرستون مهره ها در ناحیه  فرورفتگیچهارمین قوس 

عضالنی در وضعیت -از نظر ارتوپودی: معیار سنجش اثر کارایی میکانیکی بر سیستم عصبیوضعیت بدن تعریف 

 قائم 

خمیدگی داشته باشد عارضه را  طرفینچنانچه خط کشش ثقل بر استخوان پس سری منطبق نباشد و سر به 

 ذوزنقه( 2ذوزنقه، تقویت بخش  4می گویند.) در انه ی نابرابر: کشش بخش کج گردنی 

ینات تمرینات افراد در وضعیت ایستاده که سر پا در راستای محور بدن و ستون فقرات نگه می دارد، از تمر

می باشد.) در کج پشت سرکوب: تعداد مهره ها در قوس اصلی با باال رفتن سن افزایش کج گردنی کشش عارضه 

 می یابد، اما در کج پشتی مادرزادی: قوس اصلی با باال رفتن سن کوچک می ماند.(

 -ن آنعارضه شکستگی استخوان گردن و بد جوش خورد -چند علت عارضه شانه نابرابر: عارضه کج پشتی

 شکستگی ترقوه

 است. کوچکترو باالتر از حد طبیع است شانه نابرابر مادرزادی)اشپرنگل(ویژگی: یکی از کتف ها 

 باعث ایجاد شانه نابرابر می شود.ترقوه ای -جناقیدر رفتگی مفصل 

 از عالئم شانه نابرابر می باشد.درد در اطراف شانه و گردن 

ه شانه یحعضالت ناشانه در عارضه شانه نابرابر معموال ناشی از برجسته بودن نابرابر بودن زاویه میان گردن و سر

 برای تشخیص کج پشتی(ازمون ادامز می باشد. ) در یک طرف



 را نباید قویت کرد.عضله سینه ای کوچک در عارضه شانه نابرابر 

 باید کشش داده شوند عضله ذوزنقه، تحت ترقوه، 4ک، بخش عضله سینه ای کوچ ،در عارضه شانه نابرابر

 رخ می دهد.سالگی  14معموال قبل از کج پشتی 

بیشتر از پسران استف کج پشتی با علت برابر  5در دوران نوجوانی میزان شیوع کج پشتی در دختران 

 نوع آن دانسته اند.را شایع ترین ( ناشناخته)ایدیوپاتیک

 ی باشد.شایع ترین مشکل بزرگساالن مبتال ب عارضه کج پشتی درد م

 باعث چرخش جانبی لگن می شود.ایدار کننده لگن ختالل یکطرفه عوامل نگهدارنده و پاهنگام 

 می شود.لوردوز کمری کتف می شود)کایفوز پشتی( کایفوز پشتی باعث ریترکشن باعث لوردوز 

 همراه استسر به جلو با عارضه پشت تابدار عارضه 

 اطالق می گردد.کوپیتوس واروس و کاهش آن به کوبیتوس و الگوس افزایش زاویه حمل به 

معموال طی رشد کوچک می مانند ولی قوس های جبرانی همگام با  مادرازدیقوس اصلی در کج پشی های 

 کودک بزرگتر می شوند.

 است.خاجی -کمریدر یک پاف شروع کج پشتی از ناحیه دور کننده ران کوتاهیی عضالت 

 شایع تر است. تطرف راسرگیر شدن در در عارضه کج گردنی)تورتیکولی( د

 افرادی که از عارضه شانه نابرابر رنج می برند، مبتال به کج گردنی ا کج پشتی می شوند.

ایجاد چجنبش پذیری در  -چه نکاتی توصیه می گردد: شانایی فرد با وضعیت بدنید پشتی گواصالح به منظور 

 افزایش قابلت های عمومی بویژه ظرفیت های تنفسی  -مفاصل

اگر فردی با  زانوی جمع بنشیند و سعی کند دست ها را به دورترین نقطه به طرف جلو براند، الز نمونه تمرینات 

 کششی عارضه گرد پشتی می باشد.

 به کار می رود.د پشتی گوبرای اندازه گیری وش پانتوگراف ر

 درد در ناحیه پایین کمر –فرو رفتگی شدی قوس کمر  -برامدگی شکم -: د پشتیگونشانه های عارضه 



اگر فردی روی زمین نشسته و پاها را کامال صاف نگه دارد و سپس تنه را به سمت ران ها آورده و بوشد تا با 

 ) گرد پشتی=لوردوز(می باشد،گود پشتی مس کند، از نمونه تمرینات کششی دستا مچ پا را ل

اگر فردی در وضعیت خوابیده ببه شکم بکوشد تا دست ها را زیر بدن صاف کند و سپس عضات شکم را منقبض 

 می باشد.پشت صاف کند از نمونه تمرینات رفع عارضه 

 می رود.به کار در رفتگی لگن برای ارزیابی  ارتوالنیآزمایش 

 از شیوع بیشتری برخوردار است.نوجوانی و جوانی کایفوز شرئرمن)جوانان( در دوران 

 اشاره داشت. sway backبه عنوان یکی از عوارض وضعیت کشش لیگامنت ایلیوفمورال می توان به 

 می باشد.اپی فیزتحتانی استخوان ران درصد رشد اندام تحتانی در ناحیه  DIGBY ،35طبق بررسی 

 نکات تستی فصل رشد جسمانی

 کز ثقل در حدود مهره نهم پشتی قرار دارد.در هنگام نشستن مر

 شایع ترین نوع نشستن ناهنجار، نشستن به صورت خم کردن باالتنه یا گودی زیاد کمر 

 می باشد.بلندی میز نشستن با ستون فقرات کج برای دانش آموزان به دلیل 

 می باشد.سانتی متر  90-80ارتفاع میز برای بزرگساالن 

 باشد.سانتی متر  60-50ارتفاع صندلی برای بزرگساالن باید 

 از خط میانی دور باشد.درجه  30و ران ها درجه  60سانتیمتر باید زاویه استخوان ران با تنه  180برای فردبا قد

 می شود.چرخش دهنده داخلی به صورت مداوم، منجر به ضعف عضالت نشستن قورباغه در

درصد  22و مرحله حمایت دوگانه درصد  40نوسان  مرحله ،درصد 60در یک راه رفتن طبیفی مرحله سکون 

 می باشد.

سانتی متر  15-5می یابد، عرض گام در مردان به صورت متوسط  کاهشهنگام راه رفتن سریع، عرض گام 

 در مردان کمتر از زنان است. استف عرض گام

خود و در مرحله حمایت  دترین نقطهنلتماس کف پا با زمین) تماس یک پا( در بنکته مهم: مرکز ثقل در مرحله 

 خود قراردارد.ترین نقطه  پایین دوگانه در



 رنج می برند.سرینی و همسترینگ  افرادی که طولگام کوتاهتری دارندف از کوتاهی عضالت

 می شود.یعنی نیام) عضالت جانب خارج پا( باعث زانوی ضربدری  هکشندکوتاهی عضله 

 باعث راه رفتن قیچی وار می شود. همسترینگکوتاهیی شدید 

 بوجود می آید.کف پای صاف جدا شدن پنجه از زمین  در عارضه  کاهش نیروی انقباض موثر در مرحله

 شایع است.شناگران، باز شدگی بیش از حد مفصل زانو در 

 می باشد. های رکبی کشیدگی لیگامنتبازشدگی بیش از حد زانو در شناگران به دلیل 

 شایع تر است. بسکتبالیستهاچرخش قدامی لگن در 

 معموال چرخش قدامی کم در لگن و باسن های صاف شایع تر است. شناگراندر 

انحنای کم در قوسهای کمر و انحنای بیشتر در قوس پشتی یک چرخش قدامی لگن در فوتبال مزیت  فوتبالدر 

 است.

 است.تقویت عضالت ای رها سازی نخستین هدف از اجرای تمرین ه

 ، تغیرات بافتی در بدن فرد بوجود می آورند.دقیقه 17-3قرار گیری در یک وضعیت ثاب و تکراری بعد از

 برایبیشتر ورزشکاران، یک مزیت محسوب می شود. هیپرلوردوز

در این مرحله دو پا  ،استیک الی نیم درصد پا از زمین که حدود  2در دوین مرحله وجود دارد به نام جد شدن 

 لحاظ می کنند. شناوریاز روی زمین جدا می شود ،این مرحلهرا 

 بین مرحله شناوری و توقف، مرحله حدا شدن انگشت از زمین وجود دارد.

است و در راست رانی) رکتوس فموریس( عضله  ،اول شناوریاولین عضله درگیر در فلکشن هیپ در مرحله 

 می باشد. رینگهمست، عضالت آخرشناور مرحله

سالگی: سرعت و طول قدم افزایش و توقف  2 -ماهگی: بی ثبات بافاصله زیاد پاها 12-18راه رفتن کودک: 

 سالگی: راه رفتن مثل بالغین 3-7کاهش می یابد، 

راه رفتن روی دچار  اسپاسم می شوند و از عالئم آن اداکتور، فلکسور در راه رفتن قیچی وار،گروه های عضالنی 

 می باشد.پا و قیچی وار بودن گام ها  هپنج



استخوان لگن و یکی از اساسی ترین ارگانهایی که در حفظ موقعیت ایستادن بدن نقش بسزایی را ایفا می کند 

سمفیز  -2خار خاصره ای قدامی فوقانی  -1لگن عبارتند از: نقطه  2هستند که به ان می چسبند،  یعضالن

 ا می چسبند هائز اهمیت می باشد.پوبیس ازلحاظ عضالنی که به آنه

 

 

 

 نکات تستی فصل ناهجاری اندام تحتانی

 مهمترین علل ناهنجاری های اکتسابی در اندام تحتانی:

 عادات غلط در خوابیدن و ایستادن  –بیماری های و صدمات  –عادئات غلط در حمل اشیاء و راه رفتن -

 است.شایع سالگی  3-2در عارضه ی زانو پراتزی خفیف 

 می باشد.زانوی پرانتزی شایع ترین عارضه در بین دانش آمموزان در اندام تحتانی، 

 شود. پرانتزی می تواند باعث ایجاد عارضه های پای ضربدری وزانو  فحات رشد در مفاصلصآسیب 

 باعث ایجاد زانویپرانتزی شوند. می تواند 3پوکی استخوان، ترمی استخوان، ارتروز و هر 

 از نشانه های زانولی پرانتزی است قاپی -رانی و نازک نی-نازک نیرباط های کشیدگی و 

 به طور شایع دیده میشود .سالگی  6تا 2ضربدری بودن زانوها در 

 یکی ازعلل زانوی ضربدری است.راه رفتن دیررس کودک 

 :درجه دوسانتی متر،  2.5کمتر از:درجه یکقوزک:  2درجه بندی زانو ضربدری بر اساس فاصله بین 

 سانتی متر 7.5بیشتر از  :درجه چهارسانتیمتر،  7.5-5 :درجه سه. سانتی متر، 2 -5

 است.استخوان  26ساختاراستخوانی پا متشکل از 

 کف پایی تا استخوان ناوی به صورت عرض امتداد می یابد. میخی اولقوس عرضی از استخوان 

کشیدگی بیش از حد  -از اندازه وزن بیش به دلیل: تحملکف پای صاف منعطف موال عارضه مج

 لیگامنت ها

 است. شایعسالگی  8-6سن عموما به طور فیزیولوژیک در ای صاف پکف عارضه 

میخ کشیدگی بیش -قاپی پاشنه ای، ناوری ،ناوی-لیگامنتهای قاپیکف پای صاف منعطف در عارضه ی 

 از حد پیدا می کنند.



نعلی، نازک عضالت  ندارد اما ضعفهیچ ارتباطی عطف با عارضه ی کف پای صاف من دوقلوعضله  ضعف

 با یان عارضه مرتبط است. نی بلند، نازک نی کوتاه

بافت چربی در کف پا   -عواملی که مانع ازتشخیص و اتالق عارضه کف پای صاف در کودکان می شود: 

 سرعت رشد کودکان –تغیرات وزن  -

 پای سختف موثر است.در عارضه کف استخوان تالوس غیر طبیعی بودن 

 افزایش وزن -عدم تحرک -علل ایجاد کف پای سخت: وراثت

زانوی نشانه کدام عارضه است می شود جانب داخلی کفش توجه شود اگر سوال بگوید سائیدگ 

  می باشد.کف پای صاف ، نشانه ی جانب داخلی پاشنه کفشاگر سوال بگوید سائیدگی  -ضربدری

 است.نقش پا  ثبت پای صاف، روشعیین کف تساده ترین روش 

 می باشد 2 درجه از نوع  کف پای صافضه راباشد، عدرجه  15برابر با الگوس پاشنه اگر زاویه و 

درصد از نایحه پروگزیمال درشت نی.  65درصد از ناحیه دیستال ران رشد انجام می شود و  17رشد پا: 

 ناحیه تحتانی ران صورت می گیرد.درصد رضد از  35درصد در اطراف زانو می باشد، که  65

در  سر رانی 4تقویت عضله در صورتی که علت زانوی پرانتزیف پارگی رباط جانبی خارجی زانو باشد، 

 پیشگیری از تغییر شکل زانو حائز اهمیت می باشد.

 است.سانتی متر  2-4قوزک پا  2دیده می شود و فاصله ی  دخترانبیشتر در زانو ضربدری عار ضه 

 است.درد های مبهم وارض زانوی ضربدری در کودکانف وجود از ع

 یک درصدمیزان شیوع کف پای سخت اندک است: حدود 

 به حساب می آورند.تغییر شکل های مادرزادی صافی کف پای شدید را جزء 

شستن نزانو  2باشد، علت کوتاهی وتر آشیل وتر آشیل ممکن است علت صافی کف پا نقص و کوتاهیی 

 باشد.کودک می 

 تعادل عضالنی بین قدام ساق پا و خلف ساق پا وجود ندارد.د وگپای کف در عارضه  

قوس کف پا بیش از حد معمول است، در بعضی افراد به علت فعالیت بیش دوقلو و نعلی در فلج عضالت 

 )کوزه گران(از حد عضالت کف پایی، این قوس بیشتر از حد معمول است

ان و بعد از میانسالی دیده می شود اما در زنان جوان هم چندان نادر نمی عارضه شست کج بیشتر در زن

 باشد.

 افردای که شست پای کج دارند، خیلی مستعد کف پای صاف می باشند و بر عکس

تغییر شکل کالکائوس، بییشتر بر اثر فلج اطفال ایجاد می شود، در این تغییر شکل فرد روی پاشنه راه 

 می رود.



نیز در تعیین کف پای صاف ارتباط قوزک داخلی، سرلولین مفصل کف گایی و خط ترسیم در روش 

 برجستگی استخوان ناوی مورد بررسی قرار می گیرد.

می اول و دوم در تعیین کف پای صاف بوسیله خط شاقول در حالت طبیعی خط شاقو از بین انگشتان 

 گذرد.

 توصیه می شود.کف پای صاف با پای برهنه، برای عارضه  راه رفتن بر روی شن و ماسه

 در ورزش هایی مانند: پرش سه گام طول و ارتفاعف تسدید می یابد.عارضه پای ضربدری 

در ورزش دوچرخه سواری به صوص به همراه فار خم کننده های مچ پا  در عارضه ی کف پای صاف

 توصیه می شود.

ه پایها به حالت ضربدری سات با تکیه به لبه خارجی پاها بر روی اگر فردی در وضعیت نشسته در حالیک

 می باشد.کف پای صاف زمین بکوشد بدن را بلند کند از نمونه تمرینات تقویتی 

 باشد عارضه شست کج بروز می کند.درجه  10هنگامی  که زاویه فیزیولوژیک شست پا بیش از 

 شود.شست کج ضه در کودکان می تواند باعث عارعارضه کف گای صاف 

 را به صورت یک عارضه ثانویه پیدی اورد.انگشت شست کج می تواند عارضه عرضی قدامی کاهش قوس 

 پوشیدن کفش های پنجه باریک و پاشته بلند است.اصلی ترین علت عارضه شست کج 

کشش عضالت نیم غشایی و نیم وتری به همران چرخش خارجی زانو در وضعیت خوابیده به شکم بریا 

 استفاده می شود.زانوی پرانتزی رفع 

کوچک بودن پاشنه، چرخش پاشته به داخل و تمایل آن به پایین که با الغر شدن عضالت ساق پا 

 می باشد.پای چنبری)پای چماقی( همراه می باشد، از عالئم 

 است.پرونیشن صفحه ساب تاالر انحراف استخوان ناوی در صفحه ساجیتال نمایانگر 

در حالت نشسته با زانوی صاف بر روی زمین، و چرخش خارجی در استخوان رانف عضالت چهار سر 

 است.زانوی ضربدری برای  تقویتیرانی را منقبض کنیم، تمرین 

 شود.باز کننده ران  ضعفعدم اصالح زانوی ضربدری می تواند منجر به 

STEPPAGEGAITE  در ناهنجاریDROPFOOT .مشاهده می شود 

 می رود.ابتدا ابداکشن سپس اداکشن در راه رفتن ترندلنبرگ، ران مبتال در مرحله وزن به در 

هنگامی که عضالت نزدیک کننده و دور کننده ران در یک پا کوتاه می شوند تغییراتی که رخ می دهد: 

 گن در سمت متقابل و افتادگی در همان سطح.باال رفتن ل

 اسکولیوز با علت ناشناخته.اسکولیوز ایدیوپاتیک یعنی 



چهار زانو عدم توانایی در نشستن  HIP ADDUCTORS CONTRACTURE از جمله عوارض عارضه 

 می باشد.

 می باشد. MPباز شدگی مفصل  SWAN NECK DEFORMITYاز جمله علل بروز عارضه 

عملکرد عضالت دور کننده ران طرف مبتال و افت لگن مثبت بودن آزمون ترندلنبرگ نشانه اختالل در 

 به طرف پای سالم

خط که یکی از سطح باالی مهره پنجم کمری و  2است و از تالفی درجه  30زاویه طبیعی لوردوز 

 دیگری از میان مفصل ران عبور کرده تشکیل می شود.

 یستماتیک در عملکرد عضله است که با ایجاد یک تغییر سعدم تعادل 

 است. پوسچرالبودن از ویژگی های عضالت دو مفصلی 

 از نظر اتخاذ وضعیت های جبرانی نمی توان رابطه برقرار کرد.کج گردنی و سر به جلو در 

 

 تهیه کنندگان :

 علی اکبر فریدونی                                                              امیرحسین ضیائیان 

 کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزش                                                     کارشناس ارشد فیزیولوژی 

     گاه رازی کرمانشاهنشدا-کاربردی                                                        نشگاه تهراندا-کاربردی

                                         


