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 :مهتاببیومکانیک حرکت -1

 

 
 

)هیلِ پارالل( هی چرخذ. ًیرٍیی کِ ًمطِ تواض ، ًمطِ اتکا تذى دظت ّا ّعتٌذ ٍ تذى حَل هحَر هْتابحرکت در 

ایي اثر  ؛هی ؼَد اػوالاًمثاض ػضالت درگیر در آى  تَظطایي حرکت زاٍیِ ای )دٍراًی( را هَجة هی ؼَد 

ٍ تَلیذ ًیرٍی  ا اًمثاض خَدًاؼی از اًمثاض ػضالت را گؽتاٍر یا گؽتاٍر ًیرٍ هی ًاهٌذ. ػضالت ت چرخؽی ًیرٍی

جلَ حرکت ظوت تچرخذ ٍ تِ  (هیلِ پاراللًمطِ تواض )، ایي گؽتاٍر ًیرٍ را ایجاد هی کٌٌذ تا تذى حَل هحَر الزم

  کٌذ )تاب تخَرد(.

، ٌّگاهی کِ تاب تِ ظوت پاییي حرکت هی کٌذ، از زًاى طی اجرای حرکت هْتاب رٍی تارفیکط یا پارالل

هرکس  ٍثر ًیرٍی جارتِ ترای رّا ؼذى از تارفیکط تِ پاییي کؽیذُ هی ؼَد ، تذى در ا)در ؼکل تاال( 4تا  1ٍضؼیت 

تذى تا ضرتِ ؼاللی ، (6ٍ  5خط ػوَد زیر هیلِ )ٍضؼیت  . ٌّگام ػثَر تذى ازؼَدهی ثمل تذى از تارفیکط دٍر 

تِ ظوت تاال حرکت لثِ ًوایذ ٍ پؽت پا لَض هی ؼَد تا تا افسایػ اًذازُ حرکت تر ًیرٍی کؽؽی ًیرٍی جارتِ غ

( ٍ پاّا تِ ًمطِ چرخػ )ًمطِ تواض 7خن هی ؼَد )ٍضؼیت کوی هفصل راى کٌذ؛ تا ًسدیک ؼذى تذى تِ خط افك، 

چَى ٍلتی تاب تِ ظوت تاال هی رٍد، ًیرٍی  ؛تذى افسایػ یاتذدظت تا هیلِ( ًسدیک تر هی گردد تا ظرػت چرخػ 

 جارتِ زهیي از ؼتاب تذى هی کاّذ. در ایي حالت تاظي حرکت تذى تِ ظوت تاال را ّذایت هی کٌذ.

 حرکتمرحله به مرحله تحلیل 

ل ، تذى در اثر ًیرٍی جارتِ ترای رّا ؼذى از تارفیکط یا پارال4تا  1در طی رفتي تاب تِ ظوت پاییي از ٍضؼیت -1

کؽیذُ هی ؼَد تا هرکس ثمل تذى را از تارفیکط یا پارالل دٍر کٌذ. از ایي طریك ًیرٍی جارتِ هی تَاًذ تیػ تریي اثر 

 را در ؼتاب تخؽیذى تِ تذى داؼتِ تاؼذ. در ایي صَرت، تذى تیػ تریي اًذازُ حرکت را تِ دظت هی آٍرد.

 ي اداهِ حرکت را ّذایت کٌذ.، تذى کوی تِ حالت لاؼمی در هی آیذ تا تاظ5در ٍضؼیت -2



ٌّگام ػثَر تذى از خط ػوَد زیر تارفیکط یا پارالل ، ًاحیِ هفصل راى )ػضالت ؼکن ٍ رٍی راى( از حالت  -3 

ظفتی در هی آیذ ٍ پاّا تِ صَرت ؼاللی تِ ظوت ػمة ضرتِ هی زًٌذ تا اًذازُ حرکت رٍ تِ تاال افسایػ یاتذ؛ 

 (. 6ل تاب رٍ تِ تاال را ّذایت هی کٌٌذ )ٍضؼیت ّوچٌیي پاّا )پؽت پاّا( هرحلِ اٍ

، تار دیگر تذى تِ حالت لاؼمی در هی آیذ ٍ تا فؽار دظت ّا رٍی هیلِ 6پط از حالت هَرد اؼارُ در ٍضؼیت  -4

( ٍ شیوٌاظت 7تارفیکط یا پارالل تِ ظوت پاییي تَظط شیوٌاظت، زاٍیِ ای در ًاحیِ ؼاًِ تِ ٍجَد هی آیذ )ٍضؼیت 

 (.9ٍ  8ایي حالت را تا اًتْای تاب حفع هی ًوایذ )ٍضؼیت تمریثا 

( تاػث هی ؼَد کِ طَل تذى کاّػ یاتذ ٍ ظرػت ٍ ًیرٍی حرکت رٍ تِ تاال حفع ؼَد 7حالت فَق )ٍضؼیت -5

( ٍ هچ دظت 11ٍ ؼاًِ ّا تاب را ّذایت کٌٌذ. ؼاًِ ّا تِ آراهی رٍی تارفیکط یا پارالل کؽیذُ هی ؼًَذ )ٍضؼیت 

وت جلَ هی چرخذ تا دظت ّا تِ خَتی رٍی تارفیکط یا پارالل جاتِ جا ٍ ترای اًجام تاب تؼذی آهادُ ّا تِ ظ

 ؼًَذ.  

ظپط شیوٌاظت رٍی تارفیکط یا پارالل فؽار ٍارد هی کٌذ؛ از ایي طریك تذى ٍ زاٍیِ ؼاًِ ّا تاز هی ؼًَذ ٍ -6

 (.11کٌذ )ٍضؼیت  شیوٌاظت خَد را ترای تاب تؼذی ٍ حرکت تِ ظوت پاییي آهادُ هی

 

 توجه:

  طَل تذى تِ ػٌَاى کَتاُ کردى  تِ هٌظَرٍ ایجاد زاٍیِ در هفصل ؼاًِ هفصل راى ٍ هٌاظة خن کردى تِ هَلغ

 تاال ،حرکت تذى تِ ظوت ػمة)هیلِ پارالل یا دظت ّا(  تِ هحَر اصلی چرخػ آىجرم جعن ٍ ًسدیک کردى 

ا گؽتاٍر ایٌرظی هی گَیٌذ؛ هماٍهت جعن )تذى( در تراتر حرکت چرخؽی ر) .را ظرػت هی تخؽذ ٍ رٍی هیلِ

کن ؼذُ ٍ گؽتاٍر ایٌرظی کاّػ حَل هحَر چرخػ زهاًی کِ طَل تذى کَتاُ هی ؼَد، اًذازُ تَزیغ جرم 

تذى ٍ  ظرػت حرکت افسایػ هی یاتذ ،هماٍهت تذى در تراتر حرکت چرخؽی کن هی ؼَدهی یاتذ. در ًتیجِ، 

   زٍدتر در رٍی هیلِ لرار هی گیرد(
  ِافسایػ  هَجةدر جْت حفع ًیرٍّای اػوال ؼذُ  در طَل اجرای حرکتتذى داؼتي صاف ٍ ظفت ًگ

 کیفیت اجرای حرکت هی ؼَد.

 

 :مهتابآناتومی و عضالت درگیر در حرکت -2

ػضلِ پر لذرت خن  3ػول گرفتي دظت را اظکلپکا تَدظت اؼارُ ؼذ، آفتاب ٍ در حرکت لثال ّواى طَری کِ 

تاکٌٌذُ ػومی  اًگؽتاى تاکٌٌذُ ظطحی  اًگؽتاى دظت ٍ کٌٌذُ اًگؽتاى دظت یؼٌی تاکٌٌذُ دراز ؼعت دظت،  

  دظت تر ػْذُ دارًذ.

 



اگر ؼرٍع حرکت را از حالت تاالًط در رٍی هیلِ در ًظر تگیرین، ترای حفع تؼادل تذى ٍ صاف ًگِ داؼتي آى در 

حالت تاالًط تمریثا ّوِ ػضالت تاالتٌِ ٍ پاییي تٌِ درگیر هی ؼًَذ؛ اها ػضالت ًاحیِ ؼاًِ، آرًج ٍ ؼکن ترای 

 داؼتي هفصل ؼاًِ، کور ٍ تاز ًگِ داؼتي هفصل آرًج درگیر هی ؼًَذ.  صاف ًگِ

 

تَظط ًیرٍی جارتِ )گراًػ( تِ ظوت پاییي کؽیذُ هی ؼَد.  خط ػوَد )حالت تاالًط(ػثَر از تذى پط از 

تا حالت افك فؽار زیادی تر تذى تِ ٍیصُ دظت ّا ٍارد ًوی ؼَد؛ اها پط از ایي هرحلِ تذى تِ تذریج تا فؽار تٌاترایي، 

زیادی تِ ظوت پاییي ٍ ترای کٌذُ ؼذى از هیلِ کؽیذُ هی ؼَد. در ًتیجِ، ػضالت تاکٌٌذُ اًگؽتاى دظت )کِ در 

، تازٍیی لذاهی ٍ تازٍیی زًذ اػالیی(، ػضالت تاال تِ آى ّا اؼارُ ؼذ(، ػضالت تاکٌٌذُ آرًج )دٍظر تازٍیی

تازکٌٌذُ ؼاًِ )ظیٌِ ای تسرگ، دلتَئیذ، پؽتی تسرگ، گرد تسرگ ٍ کَچک، تحت خاری ٍ ظِ ظر تازٍیی(، 

، کؽػ ػضالت تاکٌٌذُ ٍ تازکٌٌذُ هفصل هچ دظتػضالت ًاحیِ ؼکن )راظت ؼکوی، هایل خارجی ٍ داخلی( ٍ 

در رٍی هیلِ تحول هی کٌٌذ. اگر ایي ػضالت تِ حذ کافی تمَیت ًؽذُ تاؼٌذ، ٍ فؽار زیادی را ترای حفع تذى 

  حفع تذى در رٍی هیلِ تعیار ظخت خَاّذ تَد. 

   
 



             
 قسمت جلو                      قسمت پشت                          

ساق )وعلی ي ديقلً(  وگٍ می دارود ي عضالتعضالت ريی ران )چُارسر ران( مفصل زاوً را صاف َمچىیه، 

 را بر عُدٌ دارود.ویس باز کردن مفصل مچ پا ي کشیدٌ شدن پىجٍ پا 

                   

    

، زهاًی پارالل زًاىاظت. در تفاٍت در رٍی تارفیکط آلایاى اًذکی هحرکت هْتاب در رٍی پارالل زًاى تا هْتاب 

ؼرٍع هی کٌذ تِ حالت افك  درتمریثا کِ شیوٌاظت از حالت تاالًط تا تذى صاف تِ ظوت پاییي حرکت هی کٌذ، 

ًسدیک تِ خط ػوَد تا پؽت  از هیلِ کَتاُ ػثَر دّذ.ى ترخَرد ٍتذتا پا را از ًاحیِ هفصل راى تذى خَد خن کردى 

تا اًتْای حرکت تمریثا ٍ تِ صَرت لاؼمی در هی آٍرد هی کٌذ ٍ  کوی لَضپا ضرتِ ؼاللی هی زًذ، تذى خَد را 

 ایي حالت را حفع هی کٌذ. 

کط هرداى، زهاًی کِ شیوٌاظت از حالت تاالًط تا تذى صاف تِ ظوت پاییي حرکت هی کٌذ، پط از خط تارفیدر 

لَض هالین )لاؼمی( در هی ت تذى تِ حالتا پؽت پا ضرتِ ؼاللی هی زًذ ٍ هی کٌذ ٍ  خنافك تذى خَد را کوی 

تذى خَد شیوٌاظت  ،لثل از خط افكؼَد. طرف دیگر تارفیکط حفع هی خط افك ًسدیکی  تمریثا تاایي حالت  ؛آیذ

از ایي تا )در پاییي تَضیح دادُ ؼذُ اظت(  زاویه مفصل شانه می کاهدٍ از هفصل راى خن هی کٌذ ًاحیِ از کوی را 

 رٍی هیلِ ّذایت ًوایذ. تِ تِ راحتی تذى خَد را ُ ٍ دحرکت را افسایػ دااًذازُ طریك 



در مفصل  زاویهایجاد ترای صل راى، ػضالت رٍی راى )چْار ظر راى( ٍ ؼکن درگیر هی ؼًَذ. هف ترای خن کردى 

تسرگ ٍ ظر دراز ػضلِ ظِ گ، گرد تسرگ، پؽتی ػضالت ظیٌِ ای تسر ،تیي تازٍ ٍ تٌِ(کردى زاٍیِ کن )شانه 

ٍ تاز کردى هفصل راى ػضالت پؽت راى تِ ظوت ػمة  ّوچٌیي ترای اًجام حرکت ؼاللیدرگیرًذ. 

)ّوعتریٌگ( ٍ تاظي )ظریٌی( ؼرکت هی کٌٌذ ٍ صاف کردى کور ٍ پؽت ًیس تَظط ػضالت راظت کٌٌذُ ظتَى 

 .هْرُ ّا صَرت هی گیرد

 :نکته

 :از ًظر حرکت ؼٌاظیهفصل ؼاًِ  اکعتٌؽيفَْم دٍ اصطالح فلکؽي ٍ ه

 تاال آٍردى دظت از جلَ یؼٌی تیؽتر ؼذى زاٍیِ تیي تازٍ ٍ تٌِ فلکشن یا خم کردن مفصل شانه:

تحت کتفی ظیٌِ ای تسرگ، تحت خاری، ی، فَق خاری، دلتَئیذ، ظر کَتاُ دٍظر تازٍی ، ػضالت درگیر در آىٍ 

 ٍ غراتی تازٍیی ّعتٌذ.

 زاٍیِ تیي تازٍ ٍ تٌِپاییي آٍردى دظت از جلَ یؼٌی کن ؼذى  اکستنشن یا باز کردن مفصل شانه:

ٍ تخػ خلفی  ظر دراز ػضلِ ظِ گ، گرد تسرگ، پؽتی تسرگ،ظیٌِ ای تسر تخػ جٌاغی ،ػضالت درگیر در آى ٍ

   دلتَئیذ ّعتٌذ.

هی کٌین ٍ ایي  ادُّن اظتفجای تِ هفصل ؼاًِ هَرد در ، ها ایي دٍ اصطالح را هؼوَال در حرکات شیوٌاظتیک

ٍ تاز  تیي تازٍ ٍ تٌِیؼٌی خن کردى هفصل ؼاًِ را ترای کن کردى زاٍیِ  ؛کارترد در تیي هرتیاى رایج ؼذُ اظت

 ظتِ لحادر هَرد هفصل ؼاًِ فمط ي کارترد تِ کار هی ترین. چَى ای کردى زاٍیِتیؽترهفصل ؼاًِ را ترای کردى 

تیي تازٍ ٍ کن کردى زاٍیِ »از اصطالح در هتي تاال هي  ،یتٌاترایي ترای اجتٌاب از اؼتثاُ احتوال ػلوی درظت ًیعت؛

 اظتفادُ کردم. «تٌِ

 تْیِ ؼذُ اظت.هطلة حاضر ترای کاًال آهَزغ گام تِ گام شیوٌاظتیک 


