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Background and Aims Considering that in old age, the potential for musculoskeletal abnormalities and 
consequently changes in biomechanical function is probable, utilizing appropriate exercise programs 
with a prevention approach toward reducing the negative consequences of these changes is a concern 
for sports rehabilitation and occupational therapy specialists. The aim of the present study was to in-
vestigate the effect of dry, wet, and a combination of endurance training on selected biomechanical 
variables at the voluntary gait in men aged 60-75 years.
Methods In this semi-experimental study, 60 elderly aged 60-75 years participated voluntarily and were 
randomly assigned to three groups of dry, wet, and a combination of endurance training. All three train-
ing protocols were performed weekly (three sessions per week) for eight weeks. A dependent t-test was 
used to compare pre-test and post-test and the analysis of covariance was utilized to compare the effect 
of three types of exercises on dependent variables.
Results The results of the present study showed that performing endurance exercises on dry, water and 
combination significantly increases the normalized stride length, displacement of the body mass center 
in the anterior-posterior and vertical axes, range of motion of the hip, knee and peak dorsiflexion of the 
ankle joints and the first normalized peak of Fz (vertical ground reaction force) during voluntary walk-
ing (P<0.05). Also, different types of endurance exercises had different effects on the variable of peak 
plantarflexion of the ankle joint (P<0.05) (between dry and combined exercises with P=0.007); but no 
significant difference was observed in the effect of various endurance trainings on other kinematic and 
kinetic variables during of voluntary walking (P>0.05).
Conclusion Although it seems that using endurance training on dry, water and combination can have 
positive effects on the biomechanical variables of elderly during walking; due to more effect, combined 
endurance protocol can be recommended for the elderly to improve balance and gait performance and 
safe and secure movement. Future studies are necessary to more precisely examine differences among 
various types of endurance training methods.
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C
Extended Abstract

1. Introduction

onsidering that in old age, the potential 
for musculoskeletal abnormalities and 
consequently changes in biomechanical 
function is probable, utilizing appropri-
ate exercise programs with a prevention 

approach toward reducing the negative consequences of 
these changes is a concern for sports rehabilitation and 
occupational therapy specialists. The aim of the present 
study was to investigate the effect of dry, wet, and a com-
bination of endurance training on selected biomechanical 
variables at the voluntary gait in men aged 60-75 years.

2. Methods

In this semi-experimental study, 60 elderly people 
aged 60-75 participated voluntarily and were randomly 
assigned to three groups of dry, wet, and a combination 
of endurance training. All three training protocols were 
performed weekly ( three sessions per week) for eight 
weeks. The dependent t-test was used to compare pre-test 
and post-test scores and the analysis of covariance was 
utilized to compare the effect of three types of exercises 
on dependent variables.

3. Results

The findings of the present study revealed that perform-
ing dry, wet, and a combination of endurance training 
significantly increased normalized stride length, displace-
ment of the body mass center in the anterior-posterior and 
vertical axes, hip range of motion, knee and peak dorsi-
flexion of the ankle joints, and the first normalized peak 
of Fz (vertical ground reaction force) during voluntary 
walking (P<0.05) (Table 1). 

Furthermore, different types of endurance exercises 
showed different effects on the variable of peak plan-
tarflexion of the ankle joint (P<0.05) (between dry and 
combined exercises: P=0.007), but no significant differ-
ence was observed regarding the impact of various en-
durance training methods on other kinematic and kinetic 
variables during voluntary walking (P>0.05).

4. Discussion

Even though it appears that utilizing dry, wet, and a 
combination of endurance training can have positive ef-
fects on the biomechanical variables of the elderly during 
walking; due to its enhanced impact, combined endurance 
protocol can be recommended for the elderly to improve 
balance and gait performance plus safe and secure move-
ment. Future studies are required to examine and analyze 
differences among various types of endurance training 
methods more precisely.

Table 1. Comparison of the Mean±SD of selected kinematic variables before and after a variety of dry, water, and combined exer-
cises during willful gait using dependent t-test and analysis of covariance 

Variable Type of Exercise
Mean±SD

T P* Effect Size f P (Between 3 
groups)Pre-Test Post-Test

Normalized Step 
Length

(Percentage Of Foot 
Length)

Dry 1.37 ± 0.13 1.42 ± 0.13 -4.953 0.001 0.308

1.460 0.241Wet 1.34 ± 0.16 1.39 ± 0.17 -4.571 0.001 0.303

Combination 1.28 ± 0.14 1.39 ± 0.16 -2.950 0.008 0.733

Displacement of Mass 
Center of the X Axis 

(Centimeter)

Dry 0.97 ± 6.04 33.13 ± 5.38 -2.641 0.016 0.378

1.331 0. 273Water 28.34 ± 5.33 31.42 ± 6.05 -2.862 0.010 0.541

Combination 27.60 ± 4.95 32.89 ± 6.27 -4.162 0.001 0.943

Displacement of Mass 
Center of the Z Axis

(Centimeter)

Dry 4.93 ± 1.18 5.36 ± 1.09/1 -3.306 0.004 0.379

0. 356 0. 702Water 4.54 ± 1.38 4.93 ± 1.62 -2.915 0.009 0.260

Combination 4.44 ± 1.19 5.03 ± 1.38 -2.75 0.012 0.459

* Sig.=0.05
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مقاله پژوهشی

تأثير تمرين استقامتي در خشکي، آب و ترکيبي بر متغيرهاي منتخب بيومکانيکي در راه رفتن ارادي 
مردان 60 تا 75 سال

زمينه و هدف با توجه به اينکه دوره سالمندي، با پتانسيل بروز ناهنجاري هاي اسکلتي ـ عضالني و به تبع آن تغيير در عملکرد بيومکانيکي 
همراه است، استفاده از برنامه هاي تمريني مناسب با رويکرد پيشگيري يا کاهش تبعات منفِي ناشي از اين تغييرات، در دستور کار متخصصان 
حوزه بازتواني ورزشي و کاردرمانگر ها قرار دارد. هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسي تأثير تمرين استقامتي خشکي، آب و ترکيبي بر متغيرهاي 

منتخب بيومکانيکي راه رفتن ارادي مردان 75-60 سال بود.
مواد و روش ها در اين پژوهش نيمه تجربي، شصت مرد 75-60 ساله داوطلبانه شرکت کردند و به صورت تصادفي در سه گروه بيست 
نفره، تمرين استقامتي در خشکي، آب و ترکيبي قرار گرفتند. هر سه پروتکل تمريني، سه جلسه در هفته و به مدت هشت هفته انجام 
شد. از آزمون هاي آماري تي وابسته براي مقايسه پيش  آزمون-پس آزمون و تجزيه وتحليل کوواريانس براي مقايسه اثر سه نوع تمرين بر 

متغيرهاي وابسته استفاده شد.
يافته ها يافته ها نشان داد انجام تمرين استقامتي در خشکي، آب و ترکيبي باعث افزايش معنادار ميزان طول گام نرماليزه، جابه جايي مرکز 
جرم بدن در محورهاي قدامي-خلفي و عمودي، دامنه حرکتي مفاصل ران، زانو و دورسي فلکشن مچ پا و حداکثر نرماليزه اول Fz )اوج نيروي 
عمودي عکس العمل زمين( هنگام شروع راه رفتن ارادي مي شود )P>0/05(. همچنين انواع تمرين استقامتي خشکي، آب و ترکيبي اثر متفاوتي 
بر متغير دامنه حرکتي پالنتار فلکشن مفصل مچ پا ايجاد کردند )P>0/05( )بين تمرينات خشکي و ترکيبي(، اما تفاوت معناداري در ميزان 
.)P>0/05( اثرگذاري نوع تمرين استقامتي خشکي، آب و ترکيبي بر ساير متغيرهاي کينماتيکي و کينتيکي هنگام راه رفتن ارادي مشاهده نشد

نتيجه گيری به نظر مي رسد استفاده از تمرينات استقامتي در خشکي، آب و ترکيبي مي تواند اثر مثبتي بر متغيرهاي منتخب بيومکانيکي 
سالمندان هنگام راه رفتن داشته باشد، به دليل اثرگذاري بيشتر مي توان انجام پروتکل تمرين استقامتي ترکيبي را براي بهبود وضعيت تعادل، 
عملکرد راه رفتن و جابه جايي ايمن و مطمئن به سالمندان توصيه کرد. مطالعات آتي برای بررسي هرچه دقيق تر تفاوت هاي موجود بين انواع 

روش هاي تمرينات استقامتي ضروري است.

کليدواژه ها: 
تمرينات استقامتي، 

بيومکانيک، اندام 
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مقدمه

بيماري هاي  کنترل  و  بهداشتي  علوم  پيشرفت  با  امروزه 
واگيردار، طول عمر انسان بيشتر شده است. شمار سالمندان در 
کشورهاي پيشرفته و درحال توسعه رو به افزايش است، به طوري 
 که پيش بيني مي شود افراد سالمند 26 درصد از کل جمعيت 

جهان را تا سال 2025 تشکيل دهند ]1[. 

در کشور ايران نيز پيش بيني مي شود سالمندان 20 درصد افراد 
جامعه )26 ميليون نفر سالمند باالي شصت سال( را طي پنجاه 
سال آينده تشکيل خواهند داد ]1[. در دوران سالمندي تغييرات 
فرسايشي تدريجي، پيش رونده و خودبه خودي در بيشتر دستگاه ها 

و عملکردهاي فيزيولوژيک بدن ايجاد مي شود ]2[ . 
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اين در حالي است که شناسايي و کنترل اثرات منفي ناشي 
بهبود کيفيت زندگي سالمندان و  به  اين تغييرات مي تواند  از 
کاهش هزينه هاي درماني کمک کند. دوره سالمندي با تغييرات 
بيومکانيکي گسترده اي همچون تحليل و کاهش عملکرد عضالني، 
کاهش طول گام و سرعت راه رفتن ، کاهش قدرت حفظ تعادل 
و کنترل پاسچر، افزايش خطر سقوط و زمين خوردن، کاهش 
دامنه حرکتي مفاصل پايين تنه و تغيير در ويژگي هاي کينماتيکي 
و کينتيکي در راه  رفتن افراد همراه است ]11-3[. مجموعه اين 
تغييرات بيومکانيکي موقع راه رفتن، سالمت سالمندان را به خطر 
مي اندازد ]1[. بنابراين، شناسايي و استفاده از آزمايشات مناسب 
برای کاهش اثرات منفي ناشي از اين تغييرات بيومکانيکي در 

سالمندان ضروري است.

کاهش  سن  افزايش  با  جسماني  توانايي  سالمندي  دوره  در 
تغييرات  از  نيمي  حدود  است  شده  گزارش  دارد.  چشمگيري 
و  فعاليت  عدم  دليل  به  سالمند  افراد  فيزيکي  عملکردهاي  در 
انجام تمرينات  بدني روشي  بي تحرکي است ]1[، در حالي  که 
ارزان قيمت، قابل دسترس، غيرتهاجمي و کم خطر برای حفظ 
سالمت، تحرک و بهبود کيفيت راه رفتن سالمندان است ]12 ،1[.

مطالعات متعددي نشان داده اند استفاده از برنامه هاي تمريني 
مناسب مي توانند با افزايش توانايي جسماني افراد سالمندان به 
پيشگيري، تأخير يا حتي درمان مشکالت ناشي از فرايند پيري 
کمک کرده و بر کيفيت زندگي اين دسته از افراد نيز اثر مثبتي 
داشته باشد ]17-13 ،1[. براي مثال، دوريوکس و همکاران نشان 
دادند انجام ده هفته تمرين در آب باعث بهبود تعادل و کيفيت 
زندگي زنان 65 ساله و باالتر دچار پوکي استخوان مي شود ]15[. 

همچنين نويل و همکاران تأثير تمرينات هوازي پيالتس را 
بر ويژگي هاي راه  رفتن افراد سالمند بررسي و نشان دادند اين 
تمرينات باعث افزايش آمادگي جسماني و طول گام سالمندان 
مي شوند ]16[. عباسي و همکاران نشان دادند تمرينات ورزشي در 
آب مي تواند اثر مثبتي بر عملکرد عصبي-عضالني مردان سالمند 

سالم داشته باشد و خطر سقوط آن ها را کاهش دهد ]14[. 

تمرينات  هفته  هشت  دادند  نشان  همکاران  و  ميرمعزي 
منتخب آبي بر تعادل ايستا و پوياي سالمندان اثرات مثبتي 
کردند  مشاهده  نيز  همکاران  و  يادگاري   .]17[ مي گذارد 
استقامتي، هوازي و عضالني در آب مي تواند سبب  تمرينات 

بهبود تعادل مردان سالمند شود ]13[. 

به  طور کلي و با توجه به محدوديت هاي فيزيکي گزارش  شده 
در افراد سالمند براي انجام تمرينات ورزشي با فشار باال، به نظر 
سالمندان  براي  متوسط  با شدت  استقامتي  تمرينات  مي رسد 
مفيدتر باشد ]12[. با مرور مطالعات پيشين انجام  شده در حوزه 
بررسي اثر انواع تمرينات ورزشي در افراد سالمند و با وجود بررسي 
طيف وسيعي از تمرينات شامل تمرين قدرتي، استقامتي، تعادلي 

و غيره بر ويژگي هاي مختلف اين دسته از افراد، متأسفانه محققان 
به اثر انواع تمرينات ورزشي بر ويژگي هاي کينماتيکي و کينتيکي 

افراد سالمند هنگام راه  رفتن ارادي کمتر توجه کرده اند. 

با بررسي پيشينه پژوهش، مطالعه اي که به بررسي اثر انواع 
تمرينات استقامتي در سطوح مختلف )شامل تمرين در خشکي، 
آب و ترکيبي( بر ويژگي هاي افراد سالمند هنگام راه رفتن پرداخته 
باشد، توسط محقق يافت نشد. به  هر حال، شناسايي و مقايسه 
اثر انواع تمرينات استقامتي مي تواند در انتخاب روش تمريني 
تأثيرگذار بر راه رفتن به عنوان يکي از پايه اي ترين مهارت هاي 
بنيادي در عملکرد روزانه و مستقل نشان دادن فعاليت جرکتي 

بين سالمندان شود. 

در  استقامتي  تمرين  تأثيرگذاري  فرض  با  رويکرد،  اين  با 
راه رفتن سالمندان، هدف از انجام پژوهش حاضر بررسي تأثير 
تمرين استقامتي در خشکي، آب و ترکيبي بر متغيرهاي منتخب 

بيومکانيکي راه رفتن ارادي مردان 60 تا 75 سال بود. 

مواد و روش ها

اين پژوهش از نوع نيمه آزمايشگاهی1 با طرح پيش آزمون-
پس آزمون بود، مدل تأثير سنجي به صورت ميداني انجام شد. 
حجم  بودند.  شاهرود  شهر  بازنشستگان  شامل  آماري  جامعه 
نمونه با استفاده از نرم افزار جي پاور2 )در توان آزمون آماري 
0/8 و سطح معناداري 0/05( تعداد نوزده نفر براي هر گروه 

محاسبه شد ]18[ . 

براي کاهش خطا و احتمال ريزش تعداد آزمودني ها، بيست 
از  گرفته شد.  درنظر  گروه  براي هر  آزمودني  به عنوان  سالمند 
پژوهش  در  شرکت  داوطلب  که  افرادي  آماري،  جامعه  درون 
بوده و معيارهاي ورود را داشتند، به صورت تصادفي در گروه ها 
قرار گرفتنند. شرکت کننده ها فرم رضايت نامه آگاهانه را تکميل 
در  منظم  شرکت  شامل  مطالعه  به  ورود  معيارهاي  کردند. 
برنامه فعاليت هاي روزانه، عدم هرگونه آسيب ارتوپدي مانع از 
انجام حرکت راه رفتن، عدم سابقه بيماري، اختالالت، مشکالت 
عضالني، عصبي-عضالني و قلبي در يک سال گذشته يا سابقه 
عمل جراحي در اندام تحتاني بود ]20 ، 19[. معيارهاي خروج 
از مطالعه نيز شامل مواردي چون مشکلي که مانع از حضور در 
جلسات تمريني، اجراي آزمون هاي حرکتي يا راه رفتن شوند و 
همچنين عدم حضور مداوم در جلسات تمرين پيش از شروع 

فرايند آزمون بود. 

آزمايشگاه عاري از سروصداي اضافي بود. دما و نور آن براي همه 
آزمودني ها در طول آزمون ثابت باقي ماند. در اين پژوهش، براي 
اندازه گيري متغيرهاي کينماتيکي از يک سيستم ثبت دوربين 

1. Semi-experiment
2. G Power Software
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وايکون3 مدل 460 و براي اندازه گيري نيروهاي عکس العمل زمين 
و مرکز فشار هنگام راه رفتن نيز از يک دستگاه صفحه نيروسنج 
کيسلر4 با دقت اندازه گيری يک نيوتن استفاده شد. دستگاه صفحه 
نيروسنج در فرکانس پانصد هرتز تنظيم شد و عمليات کاليبره 
انجام  کردن آن توسط برنامه موجود در نرم افزار خود دستگاه 
گرفت ]21[. فرکانس نمونه برداري دوربين وايکون نيز روي 250 
هرتز قرار داده شد ]21[. دستگاه صفحه نيروسنج و دوربين هاي 

وايکون از لحاظ زماني با يکديگر تنظيم شدند.

به  شد.  داده  توضيح  داوطلبان  براي  مطالعه  اهداف  و  روش 
آن ها  و سالمت  فردي  اطالعات  داده شد  اطمينان  آزمودني ها 
محفوظ خواهد ماند و هر آزمودني نيز قادر بود تحقيق را در 
از سالمت  اطمينان  برای  کند.  ترک  زماني که مي خواست  هر 
تمريني،  دوره  رساندن  اتمام  به  و  توانايي شرکت  و  آزمودني ها 
پرسش نامه پزشکي و پرسش نامه آمادگي فعاليت بدني ارزيابي 
شد. آزمودني ها در محيط آزمايشگاه براي نصب مارکرهاي دوربين 
زائده هاي  به   Plug-in-gait پروتکل  اساس  بر  مارکرها  و  آماده 

استخواني اندام تحتاني متصل شدند ]3[.

آزمودني ها خواسته شد  از  رفتن،  راه  آزمون  اجراي  از  پيش 
اين حرکت را چند بار انجام دهند تا با شرايط و نحوه اجراي 
آزمون آشنا شوند. از هر  يک از آزمودني ها خواسته شد تا بدون 
کفش و در شرايط مارکرگذاري اندام تحتاني، حرکت راه رفتن را 
در شش کوشش به صورت ارادي انجام دهند ]2[ . کوشش هاي 
ارادي به گونه اي بود که زمان راه رفتن به صورت خودانتخابي انجام 
مي شد. هم زمان با شروع راه رفتن افراد، اطالعات کينماتيکي و 
کينتيکي روي دستگاه رايانه ذخيره مي شد تا در تجزيه  و تحليل 

بعدي استفاده شود. 

آزمودني ها به صورت تصادفي در سه گروه تمرينات استقامتي 
در خشکي، آب و ترکيبي قرار داده شدند. سعی شد تا شرايط 
کلي حرکت راه رفتن در پيش آزمون-پس آزمون )بعد از اتمام 

دوره تمرينات استقامتي( به صورت مشابه با يکديگر انجام شوند.

تمرين  انواع  از  استقامتي  تمرينات  پروتکل هاي  تمام  براي 
مشابه راه رفتن و حرکات فلکشن، اکستنشن، ابداکشن و اداکشن 
استفاده شد. پروتکل تمرين استقامتي در خشکي شامل انجام 
تمرينات در سطح زمين، پروتکل تمرين استقامتي در آب شامل 
انجام تمرينات در درون آب و پروتکل تمرين استقامتي ترکيبي 
انجام  آب  در  بعدي  و جلسه  در خشکي  به صورت يک جلسه 
)ارتفاع  استخر  کم عمق  بخش  در  آب  داخل  تمرينات  می شد. 
حدود 1/5 متري( انجام و تمام پروتکل هاي تمريني، سه جلسه 

در هفته و به مدت هشت هفته انجام شد ]13 ، 12[. 

در  جلسه  يک  به صورت  ترکيبي  استقامتي  تمرين  پروتکل 

3. Vicon
4. Kisler

خشکي و جلسه بعدي در آب انجام می شد. تمام پروتکل هاي 
تمريني سه جلسه در هفته و به مدت هشت هفته انجام شد. در 
هفته اول و دوم زمان و مسافت هر جلسه به ترتيب 25 دقيقه 
و 1400-700 متر، در هفته سوم و چهارم زمان و مسافت هر 
جلسه به ترتيب 35 دقيقه و 1800-1400 متر، در هفته پنجم 
و ششم زمان و مسافت هر جلسه به ترتيب 45 دقيقه و 2000-

1800 متر و نهايتاً در هفته هفتم و هشتم زمان و مسافت هر 
جلسه به ترتيب 55 دقيقه و 2400-2000 متر بود.

مرتبه  پايين گذر  فيلتر  از  اضافي،  داده هاي  کاهش  برای 
نيروي  داده هاي خام  هرتز  برش 9/5  فرکانس  با  باترورث  دوم 
عکس العمل زمين استفاده شد. براي قابل مقايسه کردن داده ها، 
با استفاده از وزن آزمودني  داده هاي نيروي عکس العمل زمين 
به نيوتن نرماليزه شدند و سپس حاصل در عدد صد ضرب شد. 
در ادامه متغيرهاي ميانگين و حداکثر نرماليزه نيروهاي قدامي-

خلفي و عمودي محاسبه شدند. عمل ضرب به دليل حذف تأثير 
اختالف وزن آزمودني ها انجام شد و با انجام اين کار عدد نهايي به 

عنوان درصدي از وزن بدن آزمودني به شمار مي آيد ]2[. 

قدامي-خلفي  نيروهاي  حداکثر  به  رسيدن  زمان  همچنين 
برای  از فاز سکون محاسبه شد.  و عمودي بر حسب درصدي 
تبديل داده هاي خام به متغيرهاي وابسته، ميزان جابه جايي مرکز 
فشار در محورهاي قدامي-خلفي و داخلي-خارجي )ميزان کلي 
جابه جايي مرکز فشار بدن در محورهاي قدامي-خلفي و داخلي-

خارجي روي صفحه دستگاه صفحه نيرو( با استفاده از فرمول 
شماره 1 محاسبه شد ]23 ، 22[.

1. COPx=XMax-XMin

درصد   95 بيضي وار  )ناحيه  فشار  مرکز  قرارگيري  ناحيه   
اطمينان( شامل يک صفحه در دو محور قدامي-خلفي و داخلي-

خارجي است که 95 درصد داده هاي مرکز فشار در آن قرار دارند. 
اين شاخص با استفاده از فرمول شماره 2 محاسبه شد ]23 ، 22[.

2. Area=2πF0.05[2,N-2] σ2
x σ

2
y-σ

2
xy

√

رفتن  راه  در  کينماتيکي  ويژگي هاي  با  مرتبط  متغيرهاي 
شامل طول گام نرماليزه، درصد فاز سکون، درصد فاز حمايت 
در  بدن  جرم  مرکز  جابه جايي  نوسان،  فاز  درصد  دوگانه، 
دامنه  عمودي،  و  داخلي-خارجي  قدامي-خلفي،  محورهاي 
حرکتي مفاصل ران، زانو، پالنتار فلکشن و دورسي فلکشن مچ 
پا بودند. متغير طول گام نرماليزه با استفاده از طول پاي افراد 
محاسبه شد، به طوري که طول گام نرماليزه برابر با طول گام 

فرد تقسيم بر طول پاي او بود ]2[. 

براي متغيرهاي درصد فاز سکون، درصد فاز حمايت دوگانه و 
درصد فاز نوسان نيز زمان هر فاز به کل زمان حرکت راه رفتن 
تقسيم شد ]2[. سپس سه متغير جابه جايي مرکز جرم بدن در 
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محورهاي قدامي-خلفي، داخلي-خارجي و عمودي نيز محاسبه و 
در نهايت، دامنه حرکتي )برابر با تفاضل بيشترين زاويه از کمترين 
زاويه( مفاصل ران، زانو، پالنتار فلکشن و دورسي فلکشن مچ پا 

نيز محاسبه شدند ]2[.

براي بررسي طبيعي بودن توزيع داده ها از آزمون آماري شاپيرو 
ويلک5 و از آزمون آماري تي وابسته6 براي مقايسه اثر )پيش-پس( 
هر سه شيوه تمرين )خشکي، آب و ترکيبي( بر متغيرهاي وابسته 
استفاده شد. در ادامه براي مقايسه اثر انواع تمرينات بر متغيرهاي 
مختلف بيومکانيکي از آزمون تحليل کوواريانس يک راهه7 و آزمون 
تعقيبي براي نتايج براي حداقل اختالف معنادار8 آزمون استفاده 
شد. سطح معناداري در تمام آزمون هاي آماري برابر با 0/05 بود.

يافته ها
مشخصات فيزيکي آزمودني ها در جدول شماره 1 ارائه شده 
است. نتايج آزمون شاپيرو ويلک نشان داد توزيع تمام متغيرهاي 
وابسته در گروه هاي تمرين در خشکي، آب و ترکيبي به صورت 
طبيعي است )P>0/05(. در ادامه بخش يافته ها، مقادير ميانگين 
و انحراف معيار متغيرهاي وابسته در گروه هاي مختلف در جداول 

شماره 2 و 3 آورده شده است.

در بررسي اثر انواع تمرينات استقامتي بر متغيرهاي منتخب 
کينماتيکي، نتايج آزمون تي وابسته نشان داد تفاوت معناداري 
در ميزان طول گام نرماليزه، جابه جايي مرکز جرم بدن در محور 
قدامي-خلفي، جابه جايي مرکز جرم بدن در محور عمودي، دامنه 
حرکتي مفصل ران، زانو و دورسي فلکشن مفصل مچ پا بين قبل و 

5. Shapiro-Wilk
6. Dependent T test
7. One-way Analysis of Covariance (ANCOVA)
8. Least Significant Differences (LSD)

 .)P>0/05( بعد از انجام تمرينات استقامتي در خشکي وجود دارد

نرماليزه،  گام  طول  ميزان  در  معناداري  تفاوت  همچنين 
جابه جايي مرکز جرم بدن در محورهاي قدامي-خلفي و عمودي و 
دامنه حرکتي مفاصل ران، زانو، پالنتار فلکشن و دورسي فلکشن 
مچ پا بين قبل و بعد از انجام تمرينات استقامتي در آب مشاهده 
شد )P>0/05(. به عالوه، تفاوت معناداري در ميزان طول گام 
نرماليزه، جابه جايي مرکز جرم بدن در محورهاي قدامي-خلفي، 
داخلي-خارجي و عمودي و همچنين دامنه حرکتي مفاصل ران، 
زانو، پالنتار فلکشن مچ پا و دورسي فلکشن مچ پا بين قبل و بعد 

.)P>0/05( از انجام تمرينات استقامتي ترکيبي وجود داشت

در مقابل، تفاوت معناداري براي ساير متغيرهاي کينماتيکي 
بين قبل و بعد از انجام انواع تمرينات استقامتي هنگام راه رفتن 
آزمون  نتايج  ديگر،  طرف  از   .)P>0/05( نشد  مشاهده  ارادي 
تمرينات  انواع  داد  نشان  يک راهه  کوواريانس  تجزيه  وتحليل 
استقامتي اثرات متفاوتي بر متغير دامنه حرکتي پالنتار فلکشن 
مفصل مچ پا ايجاد مي کنند )F=3/970 و P=0/024( )بين تمرين 
در خشکي و ترکيبي با P=0/007(، اما تفاوت معناداري در ميزان 
اثرگذاري انواع تمرينات استقامتي بر ساير متغيرهاي کينماتيکي 
هنگام راه رفتن ارادي مشاهده نشد )P>0/05( )جدول شماره 2(.

نتايج آزمون تي وابسته تفاوت معناداري در متغيرهاي منتخب 
و حداکثر   Fz اول  نرماليزه  شامل حداکثر  برتر  پاي  کينتيکي 
نرماليزه دوم Fz بين قبل و بعد از انجام تمرينات استقامتي در 
خشکي را نشان داد )P>0/05(. تفاوت معناداري در متغيرهاي 
منتخب کينتيکي پاي برتر شامل ميانگين نرماليزه Fx و حداکثر 
نرماليزه اول Fz بين قبل و بعد از انجام تمرينات استقامتي در آب 

 .)P>0/05( مشاهده شد

 تفاوت معناداري در متغيرهاي منتخب کينتيکي پاي برتر 

جدول 1. ميانگين و انحراف معيار سن، قد و وزن گروه انواع تمرينات خشکي، آب و ترکيبي

ميانگين ± انحراف معيارگروهمتغير

سن )سال(

7/5± 8/66خشکي

4/6± 5/67آب

6/6± 4/66ترکیبي

قد )متر(

12/0± 72/1خشکي

09/0± 70/1آب

11/0± 71/1ترکیبي

وزن )کیلوگرم(

2/66± 9/6خشکي

6/65± 9/7آب

4/7± 4/67ترکیبي
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جدول 2. مقايسه ميانگين متغيرهاي منتخب کينماتيکي قبل و بعد از انجام انواع تمرينات خشکي، آب و ترکيبي هنگام راه رفتن ارادي در آزمون هاي تي وابسته 
و تحليل کوواريانس

نوع متغير
تمرين

ميانگين±انحراف معيار
t

P مقدار
)بين پيش آزمون-

پس آزمون(
P )بين 3 گروه(fاندازه اثر

پس آزمونپيش آزمون

طول گام نرمالیزه
)درصد از طول پا(

0/308*4/9530/001-13/0± 13/042/1±37/1خشکي

1/4600/241 0/303*4/5710/001-17/0± 16/039/1± 34/1آب

0/733*2/9500/008-16/0± 14/039/1± 28/1ترکیبي

فاز سکون
)درصد از کل دوره(

19/40/4300/6720/122± 20/6065/59± 82/4خشکي

1/0000/374 71/30/4660/6460/139± 22/492/60± 47/61آب

1/2680/2200/447-07/4± 30/439/61± 52/59ترکیبي

فاز حمايت دوگانه 
)درصد از کل دوره(

30/31/3420/2300/261± 53/354/14± 43/15خشکي

2/8790/065 11/131/8060/0980/286± 03/1439/3± 05/3آب

1/1990/2450/421-16/15± 26/354/3± 73/13ترکیبي

فاز نوسان
)درصد از کل دوره(

0/4300/6720/122-19/4± 80/3935/40± 82/4خشکي

1/0000/374 0/4660/6460/139-08/39± 22/471/3± 53/38آب

07/41/2680/2200/447±30/461/38± 48/40ترکیبي

جابه جايي مرکز 
 X جرم محور

)سانتي متر(

0/378*2/6410/016-13/33±04/638/5±97/30خشکي

1/3310/273 0/541*2/8620/010-05/4± 33/542/31± 34/28آب

0/943*4/1620/001-27/6± 60/2789/32± 95/4ترکیبي

جابه جايي مرکز 
 Y جرم محور

)سانتي متر(

43/12/0020/0600/312±58/148/4± 95/4خشکي

1/3380/271 84/41/4970/1510/271± 33/593/1±68/1آب

0/687*55/15/6090/001±80/168/4±83/5ترکیبي

جابه جايي مرکز 
 Z جرم محور

)سانتي متر(

0/379*3/3060/004-09/1± 18/136/5± 93/4خشکي

0/3560/702 0/260*2/9150/009-62/1± 38/193/4±54/4آب

0/459*2/750/012-03/5± 19/138/1±44/4ترکیبي

دامنه حرکتي ران 
)درجه(

0/566*2/4180/026-15/5± 14/447/22± 84/19خشکي

0/3210/727 0/641*2/9960/007-19/20±13/442/5± 13/17آب

0/874*3/5670/002-23/21± 4/6038/5 ± 16/87ترکیبي

دامنه حرکتي زانو 
)درجه(

0/399*2/7950/012-03/27± 14/613/6±58/24خشکي

1/1410/327 0/653*2/7610/012-56/6± 14/558/24± 76/20آب

0/891*4/7180/001-17/7± 17/590/26± 40/21ترکیبي

حداکثر پالنتار 
فلکشن 

مچ پا )درجه(

2/0930/0510/204-04/1± 21/161/3± 38/3خشکي

3/9700/024* 0/733*2/3720/028-67/3±3/0497/0± 75/0آب

0/667*6/1230/001-37/1± 09/192/4± 10/04ترکیبي

حداکثر دورسي 
فلکشن مچ پا 

)درجه(

0/209*3/0460/007-46/3±04/359/10±91/9خشکي

1/3430/269 0/772*3/2760/004-13/3± 21/843/10± 62/2آب

0/609*3/1540/005-48/3±76/768/9± 83/2ترکیبي

* نشان دهنده تفاوت معنادار بين پيش آزمون-پس آزمون در سطح معناداري 0/05 است.
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جدول 3. مقايسه ميانگين متغيرهاي منتخب کينتيکي قبل و بعد از انجام انواع تمرينات خشکي، آب و ترکيبي هنگام راه رفتن ارادي در آزمون هاي تي وابسته و 
تحليل کوواريانس

نوع تمرينمتغير
ميانگين ± انحراف معيار

t
P مقدار

)بين پيش  آزمون-
پس آزمون(

P )بين 3 گروه(fاندازه اثر
پس آزمونپيش آزمون

میانگین 
Fx نرمالیزه

0/9810/3390/269-15/3-±62/381/11-±72/12خشکي

0/8770/422 0/624*2/7220/014-68/3-±22/1487/11-±85/3آب

0/746*2/6310/016-03/9-±14/2365/10-±59/3ترکیبي

حداکثر 
Fx نرمالیزه

0/8590/4010/253-44/22-±02/2484/5-±63/6خشکي

2/5810/085 1/6380/1180/473-75/5-±20/ 15/2495-±79/7آب

1/8800/0760/711-36/18-±82/2256/5-±98/6ترکیبي

زمان رسیدن 
Fx به حداکثر

52/280/8810/3890/161± 30/777/6± 65/29خشکي

0/2080/813 20/71/6140/1230/292± 25/3090/27± 89/8آب

29/71/4490/1640/260± 42/755/27± 46/29ترکیبي

حداکثر 
نرمالیزه اول 

Fz

0/698*2/4490/024-2/133± 56/1099/13± 63/124خشکي

0/0890/915 0/869*3/2850/004-34/14± 39/1073/132±98/121آب

0/967*2/9200/009-74/130± 18/1280/10±63/119ترکیبي

نیروي نرمالیزه 
Fz عمق

87/90/6310/5350/161± 37/8389/81± 54/8خشکي

0/2950/746 32/820/9490/3540/212±41/8477/10± 91/8آب

0/5850/5650/205-24/10± 57/868/83± 75/81ترکیبي

حداکثر 
نرمالیزه دوم 

Fz

0/675*2/3270/031-53/14± 51/1271/127±58/118خشکي

0/5940/556 1/4800/1550/466-33/16± 49/1345/128±50/121آب

0/980*4/0850/001-18/130± 1173/15/ 55±81/116ترکیبي

جابه جايي 
COPx

60/30/9880/3360/327± 04/471/12±96/13خشکي

0/1410/869 49/121/4780/1560/507±40/1457/3±97/3آب

0/743*05/42/3400/030±09/1599/11±29/4ترکیبي

جابه جايي 
COPy

73/21/2140/2400/258±97/290/0±96/0خشکي

0/6330/535 0/5990/5560/127-85/2±74/290/0±83/0آب

0/7470/4640/153-75/2±61/293/0±90/0ترکیبي

COP ناحیه

7/861/0300/3160/296 ±34/2990/26±62/8خشکي

1/3380/271 57/231/2410/2300/448±25/781/6± 72/26آب

14/242/0180/0580/678±89/715/6 ±90/28ترکیبي
 

واحد مقادير نيروي نرماليزه بر حسب درصدي از وزن بدن، زمان رسيدن به حداکثر نيرو بر حسب درصدي از دوره راه رفتن، جابه جايي COPy و COPx بر حسب 
سانتي متر و ناحيه COP بر حسب سانتي متر مربع است. * نشان دهنده تفاوت معنادار بين پيش آزمون-پس آزمون در سطح معناداري 0/05 است.
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اول Fz، حداکثر  نرماليزه  نرماليزه Fx، حداکثر  شامل ميانگين 
انجام  از  بعد  و  قبل  بين   COPx و جابه جايي  Fz نرماليزه دوم
تمرينات استقامتي ترکيبي وجود داشت )P>0/05(، در حالي  که 
تفاوت معناداري براي ساير متغيرهاي کينتيکي بين قبل و بعد از 
انجام انواع تمرينات استقامتي هنگام راه رفتن ارادي مشاهده نشد 

)P>0/05( )جدول شماره 2(.

معناداري  تفاوت  يک راهه  کوواريانس  تجزيه وتحليل  نتايج 
متغيرهاي  بر  استقامتي  تمرينات  انواع  اثرگذاري  ميزان  در 
کينتيکي پاي برتر شامل ميانگين نرماليزه Fx، حداکثر نرماليزه 
 ،Fz اول  نرماليزه  حداکثر   ،Fx حداکثر  به  رسيدن  زمان   ،Fx
نيروي نرماليزه عمق Fz، حداکثر نرماليزه دوم Fz، جابه جايي 
COPx، جابه جايي COPy و ناحيه COP هنگام راه رفتن ارادي 

نشان نداد )P>0/05( )جدول شماره 3(.

بحث

هدف از انجام پژوهش حاضر بررسي تأثير تمرين استقامتي 
خشکي، آب و ترکيبي بر متغيرهاي منتخب بيومکانيکي راه 
 رفتن ارادي مردان 60 تا 75 سال بود. نتايج پژوهش حاضر 
در  استقامتي  تمرينات  پروتکل  وهله  يک  انجام  داد  نشان 
خشکي، آب و ترکيبي باعث افزايش معنادار ميزان طول گام 
نرماليزه، جابه جايي مرکز جرم  بدن در محورهاي قدامي-خلفي 
و عمودي، دامنه حرکتي مفاصل ران، زانو و دورسي فلکشن 

 .)P>0/05( مچ پا مي شود

اين نتايج با يافته هاي مطالعات کائو و همکاران، نويل و همکاران 
و هيوود و همکاران همسو است. کائو و همکاران گزارش کردند 
دوازده هفته برنامه تمريني باعث افزايش معنادار دامنه حرکتي 
مفصل مچ پا و مقدار پالنتار فلکشن در مرحله جدا شدن پنجه 
پا مي شود، در حالي که بر ساير ويژگي هاي بيومکانيکي راه  رفتن 

زنان سالمند اثري ندارد ]17[. 

هيوود و همکاران نيز در يک مطالعه مروري مشاهده کردند 
انواع تمرينات عملکردي در سطوح خشکي و آب باعث بهبود 
و  کينتيکي  کينماتيکي،  متغيرهاي  و  عضالت  فعاليت  سطح 
فضايي  زماني مي شوند ]24[. براي تحليل استنباطي اين نتايج به 
نظر مي رسد بايد توجه کرد که مطالعات متعددي انجام تمرينات 
عصبي- سازگاري هاي  بهبود  و  عضالت  تقويت  باعث  را  بدني 

عضالني در سالمندان مي دانند ]25-26 ،14 ،8 ،5[.

براي مثال، کرامول و همکاران اعمال يک دوره برنامه تمريني 
قدرتي و قدرتي/کششي را در افزايش معنادار سرعت راه رفتن و 
قدرت عضالني مؤثر گزارش کردند ]5[. به نظر مي رسد انجام 
پروتکل هاي تمرين استقامتي در خشکي، آب و ترکيبي با افزايش 
سطح فعاليت عضالت )به ويژه در اندام تحتاني(، ايجاد هماهنگي 
ويژگي هاي  در  تغيير  باعث  عصبي-عضالني،  سازگاري هاي  و 

کينماتيکي در شروع راه رفتن شده باشد، هرچند که ارتباط بين 
سطح فعاليت عضالت و متغيرهاي کينماتيکي در اين پژوهش 

بررسي نشده است و به بررسي هاي بيشتري نياز دارد.

تمرينات  پروتکل  اعمال  داد  نشان  حاضر  پژوهش  نتايج 
استقامتي در خشکي، آب و ترکيبي باعث افزايش معنادار اوج 
اول  نرماليزه  )حداکثر  زمين  عکس العمل  عمودي  نيروي  اول 
ترکيبي  و  در خشکي  استقامتي  تمرينات  پروتکل  انجام   ،)Fz
باعث افزايش معنادار اوج دوم نيروي عمودي عکس العمل زمين 
)حداکثر نرماليزه دوم Fz(، انجام پروتکل تمرينات استقامتي در 
آب و ترکيبي باعث کاهش معنادار ميانگين نيروي قدامي-خلفي 
عکس العمل زمين )ميانگين نرماليزه Fx( و نهايتاً انجام پروتکل 
 COPx جابه جايي  کاهش  باعث  ترکيبي  استقامتي  تمرينات 

 .)P>0/05( مي شود

در تمام پروتکل هاي تمريني، کاهش غيرمعنادار نوسان مرکز 
فشار و بهبود تعادل افراد سالمند مشاهده شد. اين نتايج با گزارش 
همکاران،  و  عباسي  همکاران،  و  کانيدا  مطالعه   در  ارائه شده 
ميرمعزي و همکاران، رضازاده و بلوچي و يادگاري و همکاران 
همسو است ]30- 25 ،14 ،13 ،8[. کانيدا و همکاران مشاهده 
کردند کاهش معناداري در نوسانات پاسچري بعد از دو نوع برنامه 

تمريني در خشکي و آب در سالمندان وجود دارد ]30[.  

يادگاري و همکاران نيز بيان کردند تمرينات استقامتي در 
آب مي تواند باعث بهبود تعادل مردان سالمند شود ]13[. به 
از  نظر مي رسد بهبود وضعيت تعادلي سالمندان )به ويژه بعد 
همچنين  و  ترکيبي(  و  آب  در  استقامتي  تمرينات  پروتکل 
به دليل  نيروي عکس العمل زمين در جهت عمودي  افزايش 
ايجاد  و  جسماني  آمادگي  بهبود  عضالني،  قدرت  افزايش 

سازگاري هاي عصبي باشد ]27 ، 25[.  

در همين زمينه، نوه و همکاران نشان دادند تمرين در آب 
نسبت به تمرين در خشکي تأثير بيشتري بر افزايش تعادل و 
قدرت عضالت اندام تحتاني دارند ]25[. با توجه به اينکه تعادل 
پويا در راه  رفتن نقش مهمي ايفا مي کند ]28[، انجام تمرين 
استقامتي )به ويژه در سطح آب يا ترکيبي( به  عنوان يک شيوه 
تمريني مناسب براي افزايش تعادل در سالمندان توصيه مي شود.

تمرين هاي  انواع  داد  نشان  حاضر  پژوهش  آزمون  نتايج   
استقامتي اثر متفاوتي بر متغير حداکثر پالنتار فلکشن مفصل مچ 
پا ايجاد مي کنند )P>0/05( )بين پروتکل تمرين در خشکي و 
ترکيبي(، اما تفاوت معناداري در ميزان اثرگذاري انواع تمرين هاي 
استقامتي بر ساير متغيرهاي کينماتيکي هنگام راه رفتن ارادي 

 .)P>0/05( مشاهده نشد

اين نتايج با نتايج مطالعه هيوود و همکاران، همسو ]24[ و با 
نتايج مطالعه کادناس-سانچز و همکاران و فانتوزي و همکاران 
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ناهمسو است ]30 ،29[. هيوود و همکاران مدعي شدند - اثر 
انواع تمرين هاي عملکردي بر دامنه حرکتي مفاصل و فعاليت 
عضالت هنگام راه رفتن با سرعت انتخابي در سطوح خشکي و 
آب با يکديگر مشابه است، اما سرعت راه رفتن در آب عامل مهم 

و اثرگذاري بر متغيرهاي مختلف بيومکانيکي است ]24[. 

 در مقابل، کادناس-سانچز و همکاران گزارش کردند - الگوي 
کينماتيکي )مانند دامنه حرکتي و زواياي مفاصل ران، زانو و 
مچ پا( هنگام راه  رفتن به جلو و عقب در سطوح خشکي و آب 
با يکديگر متفاوت است و هر سطح سازگاري هاي کينماتيکي 
متفاوتي ايجاد مي کند ]29[. به هرحال، در مطالعه آن ها جامعه 
آماري متفاوت شامل افراد جوان بود، مضاف براينکه در مطالعه 

مذکور، اثر انواع تمرين استقامتي مورد بررسي قرار نگرفت.

تفاوت هاي  ضمن   - دادند  نشان  نيز  همکاران   و  فانتوزي 
کينماتيکي متعدد بين افراد جوان و سالمند، الگوي راه رفتن در 
خشکي و آب نيز داراي تفاوت هايي همچون افزايش زاويه فلکشن 
مفاصل ران و زانو در آب مي شود ]30[. به نظر مي رسد در اين 
زمينه مطالعات آتي براي بررسي هرچه دقيق تر نحوه اثرگذاري 
متغيرهاي  بر  مختلف  سطوح  در  استقامتي  تمرين هاي  انواع 
مختلف کينماتيکي هنگام شروع راه رفتن ارادي مورد نياز است.

در نهايت، نتايج پژوهش حاضر نشان داد تفاوت معناداري در 
ميزان اثرگذاري انواع تمرين هاي استقامتي بر متغيرهاي مختلف 
کينتيکي هنگام راه رفتن ارادي وجود ندارد )P>0/05(. اين نتايج 
با نتايج مطالعه دوريس و همکاران، کانيدا و همکاران، صحبتي ها 
و همکاران و رضازاده و بلوچي همسو و با نتايج مطالعه نوه و 

همکاران ناهمسو است ]30 ، 29 ،25 ، 8 ، 4[.  

دوريس و همکاران و رضازاده و بلوچي مشاهده کردند تمرين 
در خشکي و آب باعث بهبود تعادل ايستا و پويا در سالمندان 
مي شود و تفاوتي بين اين دو روش تمريني وجود ندارد ]19 ، 8[، 
در حالي  که نتايج مطالعه نوه و همکاران نشان داد تمرين داخل 
آب نسبت به تمرين بيرون آب تأثير معناداري در بهبود تعادل 

افراد سالمند باالي شصت سال دارند ]25[. 

برخي مطالعات نشان دادند فعاليت در آب با افزايش دامنه 
حرکتي فرد بدون خطر سقوط يا آسيب و تحريک دستگاه ها و 
گيرنده هاي درگير در کنترل تعادل باعث بهبود کنترل وضعيت 
بدن در افراد سالمند مي شود ]25 ،19[. همچنين بهبود وضعيت 
رواني ناشي از عدم ترس از افتادن هنگام انجام تمرين در آب نيز 
مي تواند باعث بهبود هرچه بيشتر تعادل اين افراد شود ]19 ، 7[. 

به هر حال، به نظر مي رسد انجام تمرين استقامتي در سطوح 
مختلف )حتي در سطح خشکي( با تقويت عضالت بدن و ايجاد 
سازگاري هاي عصبي-عضالني باعث افزايش نيروهاي عکس العمل 
زمين در محور عمودي و بهبود تعادل مي شود و در نتيجه اين 

متغيرها بين انواع سطوح مختلف تفاوت معناداري نخواهند داشت.

فعاليت  بررسي  عدم  حاضر  پژوهش  محدوديت هاي  از  يکي 
عضالت اندام تحتاني است که ممکن است بتواند تغييرات به 
درک بهتر داليل ايجاد تغييرات کينماتيکي و کينتيکي کمک 
متغيرهاي  بررسي  يا  سالمند  زنان  از  استفاده  همچنين  کند. 
ديگري همچون کيفيت زندگي از ديگر محدوديت هاي پژوهش 
حاضر هستند. مطالعات آتي برای رفع محدوديت هاي پژوهش 

حاضر ضروري به نظر مي رسد.

نتيجه گيری

استقامتي  تمرينات  از  استفاده  تحقيق،  نتايح  به  توجه  با 
بيومکانيکي  منتخب  متغيرهاي  بر  ترکيبي  و  آب  در خشکي، 
سالمندان در راه رفتن اثرگذار است. اگرچه تفاوت هاي اندکي 
بين اثر استفاده از اين سه روش تمريني قابل گزارش است، با اين 
حال مشخص شد انجام تمرين ترکيبي اثر بيشتري در کاهش 
اثر  تمريني  پروتکل هاي  انواع  دارد.  بدن  جابه جايي مرکز جرم 
متفاوتي بر متغير دامنه حرکتي پالنتار فلکشن داشتند. با توجه 
به يافته هاي تحقيق مي توان تمرينات استقامتي ترکيبي را براي 
بهبود وضعيت تعادل و عملکرد راه رفتن و جابه جايي ايمن و 

مطمئن به سالمندان توصيه کرد.   

مالحظات اخالقي

پيروي از اصول اخالق پژوهش

در اجرای پژوهش، مالحظات اخالقی مطابق با دستورالعمل 
کميته اخالق دانشگاه خوارزمی در نظر گرفته و کد اخالق به 

شماره IR-KHU.KRC.1000.138 دريافت شد. 

حامي مالي

اين مقاله برگرفته از پايان نامه محمدرضا حسينی با راهنمايی 
حيدر صادقی و مشاوره مهدی تقوا در گروه تربيت بدنی دانشگاه 

آزاد اسالمی واحد تهران مرکز است.

مشارکت نويسندگان

تمام نويسندگان در آماده سازی اين مقاله مشارکت يکسان 
داشته اند.

تعارض منافع

بنابر اظهار نويسندگان، اين مقاله تعارض منافع ندارد.
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