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Quantifying the Biomechanical Forces Applied on the Vertebral Column during Praying
Jamshidi N1, Shokrani P2, Karimi M.T3
Abstract

Purpose: Vertebral column or spine is the main part of the upper torso of human skeleton.
The vertebral enables body to bend and turn in all directions, and supports the body and vital
structures such as nerves and spinal cord. The aim of this research is to quantify and measure
the moment and force on the L4 and L5 vertebrae in different races and genders, during
praying. The necessity of performing this type of research on the spine is to show the effects
of religious activity on physical health of people with different anthropometry.
Methods: In this study, for biomechanical analysis of vertebral column, two methods were
used: modeling and analysis in CATIA (Computer Aided Three-dimensional Interactive
Application) V5R20 software and torque calculations based on inverse dynamics. The
amount of torque and force which are applied on the spine during praying among different
races were evaluated and compared by using these methods. In addition, by application of
occupational health and safety standards in software, the motor position of manikin limbs was
judged.
Results: Comparison between the compressive force exerted on the L4 and L5 vertebrae and
standards in software indicated the amount of force on the L4 and L5 is less than NIOSH AL,
which is 3433 N. In addition, in all nationalities, compressive force and moment about L 4
and L5 in woman were lower than men. Also, results showed that the relative error of the
torque calculated by inverse dynamics and CATIA software was 4.6 to 20.9 percent and the
maximum percentage of population who were unable to perform bowing wasbelow 1% for all
nationalities.
Conclusion: The results of this study compared with international standards such as NIOSH,
indicate that applying forces on the spine during daily praying task, contrary to the statements
of some articles, does not create any problems for prayer.
Keywords: Modeling, Biomechanics, Medical benefits of prayer, Spine, Racial
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 محمدتقی کریمی،2 پریناز شکرانی،4نیما جمشیدی

 توانایی، نقش ستون مهرهها. ستون مُهرهها یا ستون فقرات بخش اصلی استخوانبندی انسان در نیم تنهی باالیی است:هدف
 هدف از. و حمایت از کل بدن و ساختارهای حیاتی آن مثل اعصاب و نخاع میباشد،در خم شدن و چرخیدن در تمام مسیرها
، ستون فقرات در جنسیت و نژادهای مختلفL5  وL4  کمیسازی و محاسبهی گشتاور و نیروی وارد بر مهرههای،این مطالعه
 نشان دادن اثرات فعالیتهای مذهبی در، ضرورت انجام اینگونه مطالعات بر روی ستون فقرات.در حین حرکات نماز میباشد
.) مختلف استAnthropometry( سالمت جسمی افراد با اندازهگیری وضعیت متفاوت بدنی
 از دو روش مدلسازی و آنالیز آن در نرمافزار، جهت بررسی بیومکانیکی ستون فقرات، در این مطالعه:روش بررسي
 و محاسبات گشتاورCATIA (Computer Aided Three-dimensional Interactive Application) V5R20
 میزان گشتاور و نیروی وارد بر مهرهها در حین، با بکارگیری این روشها.بر مبنای دینامیک معکوس استفاده شده است
 همچنین با استفاده از استاندارد ملی ایمنی و بهداشت. در نژادهای مختلف مورد ارزیابی و مقایسه قرار داده شد،حرکات نماز
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حرفهای آمریکا ( )The National Institute for Occupational Safety and Health; NIOSHموجود در
نرمافزار ،بر موقعیت حرکتی اندامهای مانکن قضاوت گردید.
یافتهها :مقایسهی نیروی فشاری وارد بر  L4و  L5با استاندارهای موجود در نرم افزار نشان داد ،در جنسیت زن و مرد از
هر ملیتی ،مقدار نیروی وارده بر  L4و  ،L5از استاندارد ) (NIOSHکه  9499نیوتن میباشد ،کمتر بوده و در تمامی
ملیتها نیز نیروی فشاری و گشتاور حول  L4و  L5زنان نسبت به مردان کمتر است .همچنین در نتایج دیده شد خطای
نسبی گشتاور محاسبه شده از طریق دینامیک معکوس و نرم افزار  4/0 CATIAالی  25/3درصد بوده و حداکثر درصد
جمعیتی که قادر به انجام عمل رکوع نیستند زیر  4درصد برای تمام ملیتها است.
نتيجهگيري :نتایج حاصل از این مطالعه در مقایسه با استانداردهای جهانی از جمله  ،NIOSHبیانگر این است که اعمال

مرتب این نیروها بر روی ستون فقرات در انجام فرایض روزانه ،هیچ گونه مشکلی برای نماز گزار ایجاد نمیکند.
کلماتکليدي :مدلسازی ،بیومکانیک ،فواید طبی نماز ،ستون فقرات ،تفاوت نژادی
نویسندهمسئول:نیما جمشیدیnima_jamshidi@yahoo.com ،
آدرس :اصفهان دانشگاه اصفهان ،دانشکده فنی و مهندسی
 -4دکتری مهندسی پزشکی (بیومکانیک)  ،استادیار گروه مهندسی پزشکی ،دانشکده فنی و مهندسی ،دانشگاه اصفهان ،اصفهان ،ایران
 -2دانشجوی کارشناسی مهندسیپزشکی(بیومکانیک) ،دانشکده فنی ومهندسی ،دانشگاه اصفهان ،اصفهان ،ایران
 -9دکتری ارتز و پروتز ،استادیار گروه ارتز و پروتز ،دانشکده توانبخشی ،دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ،اصفهان ،ایران

تهدید میکند برخی از بیماریها جزء بیماریهای مرتبط
با کار میباشند که از جمله مهمترین این دسته از
بیماریها ،عوارض اسکلتی عضالنی هستند .از بین ریسک
فاکتورهای مهم عوارض اسکلتی عضالنی ،میتوان به
وضعیت استقرار بدن در حین انجام کار ،میزان نیروی
اعمال شده از طرف اندامها و انجام فعالیتهای تکراری
اشاره نمود ( .)9از بین صدمات اسکلتی عضالنی مرتبط با
کار که باعث کاهش توانمندی افراد و بالطبع افت راندمان
شغلی میشود میتوان کمردرد و عوارض مچ دست را نام
برد ( .)4مطالعات انجام شده نشان داده عدم تعادل
عضالت تنه به علت ضعف عضالت شکم ،میتواند کمردرد
را افزایش میدهد ( .)0تحقیقات قبلی نیز نشان میدهد
که حرکات نماز و خم و راست شدن مالیم در سجود و
رکوع میتواند یکى از راههای مهم درمان بیمارى
دیسکوپاتى یا بیمارى دیسک ناحیه کمر باشد و همچنین
کشش عضالت باعث تقویت عضالت و پیشگیری از
اختالالت اسکلتی عضالنی مرتبط با کار شده و حرکات
ستون فقرات را نرم میسازد ( .)0،0در یکی از مطالعات
 422نفر مبتال به دردهای مزمن کمر ،زانو و شانه (معتقد
به اصول اخالقی متفاوت) با متوسط سن ،02/0±40/9
شرکت کردند ( .)3مطالعهی دیگری بر روی  90555نفر
 40سال به باال و مبتال به دردهای مزمن از جمله کمردرد

مقدمه
ستون مهرهای ،محور اسکلت بدن را ایجاد میکند و از
قاعده جمجمه شروع میشود و در تمامی طول گردن و
تنه امتداد مییابد .ستون مهرهای از  99قطعه استخوان
نامنظم بنام مهره تشکیل شده که توسط بافت لیفی
غضروفی بنام دیسک به هم متصلند و یک ستون
انعطافپذیر برای حمل تنه پدید میآورند .طول آن به
طور متوسط نزد زنان 05سانتیمتر و نزد مردان05
سانتیمتر است و شامل  0ناحیه میباشد -4 :ناحیه گردنی
 -2ناحیه سینهای  -9ناحیه کمری (شامل  0مهره) -4
ناحیه خاجی -0ناحیه دنبالچه ( .)4،2بیماری دیسکوپاتی
یا دیسک ناحیه کمر که بر اثر استفاده ناصحیح از مهرهها
و طرز رفتار ناصحیحی است که افراد با بدن خود انجام
میدهند ،یکی از شایعترین اختالالت ستون فقرات
میباشد .پس به نظر میرسد استفاده از روشهای
بیومکانیکی در بررسی علل اختالالت ستون مهرهای ،از
اهمیت ویژهای برخوردار باشد .بنابراین ارائه یک مدل
مناسب ،کمک زیادی به بررسی وضعیت بیومکانیکی این
مهرهها خواهد نمود.
در محیطهای کار بـه علت وجـود عوامـل مخاطرهآمیز
گوناگون امکان بروز بیماریهای شغلی امری ثابت شده
است .در بین صدمات و عوارضی که سالمت شاغلین را
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انجام گرفت ( .)3از نتایج این مطالعات این بود که افراد
مبتال به دردهای مزمن و خستگی ،با احتمال بیشتری
نسبت به جمعیت عمومی از نماز و اعمال مذهبی به
عنوان یک روش مقابلهی مثبت برای کاهش تنش های
عضالنی استفاده میکنند (.)3،3
هدف از این مطالعه ،کمیسازی و محاسبهی نیروی
وارد بر مهرههای  L4و  L5ستون فقرات در حین رکوع
نماز ،در جنسیت و نژادهای مختلف ،مقایسه با
استانداردهای جهانی از جمله  ،NIOSHو اثبات این
موضوع است که انجام فرایض روزانه ،برخالف اظهارات
برخی مقاالت ( )40هیچ گونه مشکلی برای نماز گزار
ایجاد نمیکند .نرمافزار  CATIAدر سال  4334برای
کنترل تمام پروسههای طراحی ،تحلیل و ساخت
مجموعههای بزرگ توسط مدلهای رایانهای بوده که با
دقت هرچه تمامتر رفتار طراحیهای مهندسی را در عمل
پیشبینی و کنترل کند و به این ترتیب نیاز به ساختن و
آزمایش کردن مدل نمونه را در صنایع کمتر نماید .صنایع
گوناگون ،نرمافزار  )45( CATIAرا به عنوان نرمافزاری
با قابلیتهای اعتماد و اعتبار بسیار باال در زمینههای
مهندسی ،ساخت و تولید معرفی کنند (.)44
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وارد بر اندام و مرکز ثقل بازو ،ساعد ،سر و تنه مشخص
گردیده است .شکل 2نمایی از مانکنهای موجود در نرم
افزار CATIAست که در رکوع قرار داده شدهاند و
نیروهای وارد بر اندام و فاصلهی مرکز ثقل آنها ،تا مهره
های  L4و L5نشان داده شده است .برای مانکن هر
ملیت ،ناحیهی کمری ستون فقرات را در آخرین زاویهی
رنج فلکشن تعریف شده در نرمافزار ،قرار داده و زوایای
بازوها و ناحیهی سینهای را به گونهای در نظر گرفته که
کف دو دست به خوبی بر روی زانوها قرار گیرند و
نزدیکترین حالت به رکوع باشد.

روشبررسي

در این مطالعه از مدلها و ملیتهای موجود در نرمافزار
 CATIAبرای بررسی بیومکانیکی مدلهای انسانی در
حین رکوع استفاده شده است و سپس برای ارزیابی نتایج
حاصل از نرمافزار  ،CATIAاز محاسبات تئوریک
مهندسی با روش دینامیک معکوس استفاده شده است.
مطالعه بیومکانیک ستون فقرات در حین انجام
فعالیتهای مذهبی در نژاد و جنسیت متفاوت ،توسط
نرمافزار  ،CATIAدرک صحیحی از میزان نیروهای
فشاری و برشی وارد بر مهرههای کمری  L4و  L5در
اختیار قرار میدهد و این نیروها را با استاندارد ملی ایمنی
و بهداشت حرفهای آمریکا  NIOSHمقایسه میکند
(.)42
در این مطالعه مدلهای موجود در نرمافزار CATIA
 V5R20را در حالتهای مختلف نماز از جمله رکوع قرار
داده و گزارشی از میزان نیرو و فشار وارد بر مهرههای L4
و  ،L5در نژاد و جنسیت مختلف به دست میآید .در
شکل 4مدلی از فرد در حین رکوع وجود دارد که نیروهای

شکل :4نیروهای وارد بر بدن در حین رکوع با توجه به
مرکز ثقل اعضا
همچنین نیروی وارد شده از طرف دستها بر زانوها0 ،
درصد وزن میانگین هر ملیت در نظر گرفته شده است .در
جدول 4گزارشی از میزان نیروی وارد بر زانوها و زوایای
بازوها ،ناحیهی کمری و سینهای مدلها وجود دارد .در
ادامه با توجه به شکلهای 4و  2و فرمولهای ارائه شده در
ستون اول جدول ،2مقدار جرم عضوها ،فاصلهی مرکز ثقل
آنها تا مهرههای  L4و  L5و همچنین میزان گشتاور
حول مهرههای  L4و  L5ملیتهای گوناگون محاسبه
گردیده است .قابل توجه است مقدار متوسط جرم ،قد و
طول  Lبه صورت تعریفشده در نرمافزار  ،CATIAبرای
جنسیت و ملیت گوناگون وجود دارند .در جدول 2نسبت
طول و وزن هر کدام از این عضوها نسبت به قد و وزن
کلی شخص ،فواصل مربوط به مرکز ثقل ( ،)49 ،44و
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شکل :2نیروهای وارد بر اندام و فاصلهی مرکز ثقل آنها تا مهرههای  L4و L5در مانکنهای زن و مرد
جدول :4مطالعه متغیرهای بررسی شده در ملیتهای گوناگون
متغير
ياکستنشنناحيهسينهاي


زاویه

زاویهيفلکشنناحيهکمري


زاویهيفلکشنبازوها


نيرويواردبرزانوها

جنسيت

مليت

(درجه)

(درجه)

(درجه)

(نيوتن)

مرد

چینی

-0

00

00

99/0

مرد

فرانسوی

-0

00

03

90/9

مرد

کرهای

-0

00

04

94/4

مرد

ژاپنی

-0

00

09

99

زن

چینی

-0

00

00

20/9

زن

فرانسوی

-0

00

00

23/2

زن

کرهای

-0/202

03

00

20/4

زن

ژاپنی

-0

00

00

20/4

محاسبات مربوط به گشتاور حول مهرههای  L4و L5
ذکر شده است .آنالیز و تحلیل بیومکانیکی مدلهای ایجاد
شده در نرمافزار  ،CATIAتوسط ابزار RULA
 Analysisو Action Biomechanics Single
4
 Analysisانجام گرفت .با بکارگیری ابزار RULA
 Analysisنرمافزار  ،CATIAمیتوان با استفاده از
استانداردهای ایمنی و بهداشت شغلی موجود در آن ،بر
Rapid Upper Limb Assessment

موقعیت حرکتی اندامهای مانکن قضاوت کرد .در پنجرهی
این ابزار چهار رنگ سبز ،زرد ،نارنجی و قرمز به همراه
امتیازاتی موجود است که این امتیازات برای هر عضوی با
رنگ مشخصی نشان داده میشوند .هرچه از سبز به قرمز
نزدیکتر شوید موقعیتی که مدل در آن قرار دارد از نظر
صدمات وارده به اندام خطرناکتر شده و بهتراست موقعیت
موقعیت آن عضو تغییر کند .ابزار دیگر مورد استفاده در
این مطالعه Biomechanics Single Action

1
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جدول :2خصوصیات آنتروپومتریک و میزان گشتاور حول مهرههای  L4و  L5ستون فقرات بر مبنای دینامیک معکوس برای نژادهای گوناگون
مرد

مرد

مرد

مرد

زن

زن

زن

زن

متغير-واحد

چيني

فرانسوي

کرهاي


ژاپني

چيني

فرانسوي

کرهاي


ژاپني

] Hمتوسطقد[متر

4/0

4/00

4/0

4/0

4/0

4/02

4/0

4/0

] Lفاصلهی زانوها تا  L4و  [L5متر

5/049

5/003

5/059

5/093

5/409

5/093

5/430

5/044

 ]5/432H[ d1متر

5/94

5/92

5/94

5/94

5/23

5/9

5/23

5/23

 ]5/233 H[ d2متر

5/05

5/05

5/05

5/05

5/40

5/40

5/40

5/40

 ]5/433 H[ d3متر

5/92

5/99

5/92

5/92

5/9

5/9

5/9

5/9

 ]5/440 H[ d4متر

5/20

5/20

5/20

5/20

5/29

5/24

5/29

5/29

 ]5/0 d4+ d2[ d5متر

5/00

5/00

5/00

5/00

5/04

5/02

5/04

5/04

 ]d2 )4-5/93([ d6متر

5/94

5/94

5/94

5/94

5/23

5/23

5/23

5/23

) ] (d9 (4-5/04( +d4متر

5/23

5/23

5/23

5/23

5/20

5/20

5/20

5/20

( ]d4 )4-5/93متر

5/44

5/44

5/44

5/44

5/4

5/4
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: gگرانش زمین (متر بر مجذور ثانیه) w3 ،w2 ،w1 ،و  w1به ترتیب حاصل ضرب جرمهای  m3 ،m2 ،m1و  m4در گرانش زمین هستند.


) Analysis (BSSAاست که برای تعیین میزان
گشتاور حول  L4و ،L5نیروی فشاری و برشی وارد بر
آنها و درصد جمعیت کارگری که براساس مطالعات قدرت،
توانایی انجام کار را با توجه به درجهی آزادی عضو ندارند،
کاربرد دارد.

های گوناگون محاسبه گشته و خروجی آن در جدول2
ذکر شده است .با استفاده از ابزار Biomechanics
 Single Action Analysisنیز میزان گشتاور حول
 L4و ،L5نیروی فشاری و برشی وارد بر آنها و درصد
جمعیت کارگری که توانایی انجام کار را ندارند ،بدست
آمده و در جدول 9گزارشی از خروجی این آنالیز آورده
شده است .علت تفاوت نیرو و گشتاور وارد بر  L4و،L5
بین ملیت و جنسیت مختلف ،تفاوت در
 Anthropometryو زوایای مفاصل مانکنها میباشد.
قابل توجه است حد حرکتی استاندارد ایمنی و بهداشت

یافتهها

پس از انجام محاسبات دینامیک معکوس ،نسبت طول و
جرم هر کدام از عضوها نسبت به قد و جرم کلی شخص و
گشتاور ایجاد شده حول مهرههای  L4و L5مانکن ملیت-
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جدول :9مقایسه نیرو و گشتاور وارد بر  L4و L5بین جنسیت و نژادهای مختلف حاصل از ابزار BSSA

a

گشتاورحولL4وL5

نيرويبرشيواردبرL4وL5

نيرويفشاريواردبرL4وL5

درصدجمعيتيکهقادربه

(نيوتنمتر)

(نيوتن)

(نيوتن)

عملنيستند

 425قدامی

2344

5/4

9232

5/4
5/4

جنسيت

مليت

مرد

چینی

400

مرد

فرانسوی

435

 450قدامی

مرد

کرهای

434

 32قدامی

9940

مرد

ژاپنی

430

 30قدامی

9243

5/4

زن

چینی

420

 453قدامی

2534

5/4

زن

فرانسوی

440

 30قدامی

2044

5/3

زن

کرهای

493

 30قدامی

2905

5/0

زن

ژاپنی

494

 30قدامی

2202

5/0

a:Biomechanics Single Action Analysis
a

جدول  :4مقایسهی گشتاور محاسبه شده از طریق دینامیک معکوس و نرم افزار CATIA
گشتاورمحاسبهشدهازطریق

گشتاورمحاسبهشدهازطریقنرمافزار

%خطاينسبي(نسبتبهمحاسبات

دیناميکمعکوس(نيوتن)

(CATIAنيوتن)

دیناميکمعکوس)

400

44/3
49/2

جنسيت

مليت

مرد

چینی

400/4

مرد

فرانسوی

400/3

435

مرد

کرهای

405/4

434

25/3

مرد

ژاپنی

400/20

430

43/0

زن

چینی

443/4

420

4/0

زن

فرانسوی

495

440

42/9

زن

کرهای

425/0

493

0/0

زن

ژاپنی

443/0

494

3/4

a: Computer Aided Three-dimensional Interactive Application

و  ،L5از استاندارد  NIOSH ALکمتر بوده و خطری
برای نمازگزار به وجود نمیآورد و در تمامی ملیتها نیز
نیروی فشاری و گشتاور حول  L4و L5زنان نسبت به
مردان کمتر است .همچنین از مقایسهی جداول  9و 4
متوجه صحت نتایج نرم افزار  CATIAمیشویم.
در جدول 4گزارشی از خطای نسبی بین گشتاورهای
محاسبه شده از طریق دینامیک معکوس و گشتاورهای
خروجی نرمافزار  CATIAارائه شده است .براساس
جدول ،4متوجه یکسان بودن تقریبی نتایج حاصل از

شغلی ( 9499 (NIOSH ALنیوتن و حداکثر حد مجاز
استاندارد ایمنی و بهداشت شغلی ((NIOSH MPL
 0900نیوتن میباشد .مقایسهی این استانداردها با نیروی
فشاری وارد بر  L4و L5در جدول ،9نشان میدهد که در
جنسیت زن و مرد از هر ملیتی ،مقدار نیروی وارده بر L4
و  ،L5از استاندارد  NIOSH ALکمتر بوده و خطری
برای نمازگزار به وجود نمیآورد و در تمامی ملیتها نیز
نیروی فشاری و گشتاور حول  L4و L5زنان نسبت به
مردان کمتر است.از هر ملیتی ،مقدار نیروی وارده بر L4
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شکل :9نتایج آنالیز ابزار  RULAبرای دو مانکن شکل 2
افزایش داده و احتمال بروز مشکالت را در آینده به حداقل
رساند .یکی از این اقدامات داشتن تحرک بدنی از جمله
انجام فعالیتهای مذهبی میباشد .همان طور که گفته
شد یکی از موارد مهمی که در ارگونومی مطرح میباشد،
 Anthropometryاست .در این مطالعه با در نظر
گرفتن مبحث  Anthropometryمدلهای خود را در
حالت رکوع قرار داده و از نظر نیرو و فشار مقایسه شدند تا
درک بهتری از تأثیر این اعمال بر کاهش درد حاصل از
دیسک کمر و جابجایی غضروفها بدست آید .در این
شکل 9با توجه به رنگ و عدد داده شده برای هر عضو،
میتوان بر موقعیت اعضا قضاوت کرد .با توجه به نتایج این
ابزار متوجه میشویم موقعیت اکثر اعضا با رنگ سبز و
امتیاز کلی نیز با عدد  4و رنگ زرد نشان داده شده است.
رنگ سبز به این معناست که بدن حالت قابل قبولی دارد
و رنگ زرد نشان دهندهی این است که ممکن است نیاز
به تغییراتی در وضعیت مانکن باشد .در نهایت میتوان
نتیجه گرفت که خطری مانکن را تهدید نمیکند که این
نتیجه با نتایج قبلی این مطالعه نیز تطابق دارد .البته باید
توجه داشـت مطالعات قبلی انجام شده نشان میدهد نیرو
و فشـار واردشده بر بدن باعث انعطافپذیری هرچه بیشتر
ستون فقـرات نیز میشوند (.)0،0
در مطالعهی ابوالحسن و همکاران ( ،)40جهت ایجاد

محاسـبات دینامیک معکوس و نتایج حاصل از نرمافزار
 CATIAمیشویم .البته قابل ذکر است تفاوت مقادیر
این دو روش به دلیل عدم دقت فواصل و زوایا میباشد .از
دیگر نتایج این آنالیز متوجه میشویم درصد جمعیتی که
قادر به انجام عمل رکوع نیستند حداکثر زیر 4درصد برای
تمام ملیتها میباشد که برای این موضوع نیز در احکام
اسالمی توصیههایی دیده شده است.
در این مطالعه آنالیز دیگری توسط ابزار RULA
 Analysisانجام گرفت که نتایج آن در شکل 9نشان
داده شده است .در این پنجره سمت راست مانکن مورد
بررسی قرار گرفته و تنظیمات به گونهای انجام شده که
مدل را به صورت متناوب (کمتر از  4بار در دقیقه) در
حالت رکوع قرار میدهد.

بحثونتيجهگيري
هر ساله کمردرد ،گریبانگیر میلیونها نفر در جهان
میشود ،در نتیجه سطح کیفی زندگی بسیاری از افراد را
کاهش میدهد ،بسیاری از تفریحات را محدود میکند،
روزهای کاری را به هدر میدهد و انجام فعالیتهای
تفریحی ورزشی را با مشکل مواجه میکند .با این همه ،در
این زمینه امیدهای تازهای نیز وجود دارد .با چند اقدام
ساده ،میتوان سالمتی ستون مهرهها و گردن خود را
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نرمافزار  CATIAقابل تایید میباشد .باید توجه داشت،
این افزایش نیروی وارد شده بر زانوها در حین اجرای
رکوع ابوالحسن میتواند دلیلی بر ایجاد عارضههایی در
زانو باشد .بنابراین رکوع استانداردی که مورد تایید دین
اسالم هست مفیدتر از رکوع معرفی شده توسط ابوالحسن،
میباشد.

نیروی فشاری و برشی کمتر بر روی مهرههای کمری و
ساکرال ،رکوع جایگزینی به مسلمانان پیشنهاد شده است.
این رکوع همان پروتکل رکوع استاندارد را دارد و شامل 0
مرحله میباشد -4 :شروع حرکت تنه به سمت جلو -2
تماس اولیهی دستها با زانوها  -9ایجاد ثبات در نهایت
خمشدگی تنه (بسته به نوع رکوع)  -4شروع حرکت تنه
به سمت عقب  -0برداشتن دستها از روی زانوها و
برگشت به عقب .تفاوت این دو رکوع این است که در
رکوع استاندارد ،زانوها کامال باز شده و دستها بر روی
زانوها قرار گرفتهاند .همچنین وضعیت شانهها و آرنجها به
گونهای است که اجازه میدهد تنه در موقعیت موازی با
زمین قرار گیرد .اما در رکوع جایگزین توصیه شده توسط
ابوالحسن ( ،)40شخص زانوهایش را به اندازهی کافی خم
کرده تا قبل از خم شدن کامل تنه به سمت جلو ،دستها
به زانوها برسند .ابوالحسن و همکاران مدعی هستند که با
انجام رکوع جایگزین بجای رکوع مسلمین ،میتوان به
افزایش متوسط و بیشینهی نیروی فشاری و کاهش
متوسط و بیشینهی نیروی برشی دست یافت .دلیل
توصیهی این رکوع توسط ابوالحسن نسبت به رکوع
استاندارد مسلمانان ،کاهش نیروی فشاری در مرحلهی 4
و  ،0کاهش نیروی برشی در تمام مراحل و در نتیجه
کاهش تنشهای فیزیکی بر روی ساختار کمر و کاهش
خطر عود عالئم تحریکآمیز در افراد با سابقهی LBP2
بیان شده است.
اما قابل توجه است با اینکه نیروی فشاری در مراحل 4
و  0کاهش یافت ،در 9مرحلهی دیگر به خصوص مرحلهی
 9که شامل حالت خمیدگی تنه است ،این میزان نیرو
افزایش یافته است ( .)40که خود دلیلی بر مناسب نبودن
رکوع ارائه شده توسط ابوالحسن میباشد .در ضمن
نتایجی که در این مطالعه در نرمافزار  CATIAاز حالت
رکوع استاندارد بدست آمد ،نشان داد که نیروهای وارد بر
 L4و  L5خارج از محدودهی استاندارد نیستند و اصال
نیازی به تغییر در فرم رکوع نمیباشد .نکتهی دیگر اینکه
کاهش نیروی برشی وارد بر مهرهها ،ناشی از افزایش
متوسط  0/2نیوتنی نیروی وارد بر زانوها از طرف دستها،
در حین رکوع جایگزین ابوالحسن است که هم در
مطالعهی ابوالحسن ( )40به آن اشاره شده و هم با

Low back pain
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سپاسگزاري
بر خود الزم میدانیم از مرکز تحقیقاتی اسکلتی و عضالنی
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تقدیر و تشکر گردد.
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