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 اثر تمرینات قدرتی ایزوتونیک بر 23
  و حداکثرپارامترهای الکترونوروگرافی
 انقباض ارادی در ورزشکاران

  * استادیار دانشگاه گیالندکتر ارسالن دمیرچی؛ 
 دانشیار دانشگاه گیالنکتر حمید محبی؛ د 

 بدنی و علوم ورزشی  ارشد تربیت  کارشناسسیدعلی حسینی؛  

 پارامترهای بر یکایزوتون قدرتی تمرینات اثر بررسی از است عبارت پژوهش این انجام از هدف :هچکید

26/1 سنی دامنۀ با ورزشکار پسر دانشجوی 30 را تحقیق آزمودنیهای .ورزشکاران )ENG( الکترونوروگرافی
 تشکیل کیلوگرم 03/74±41/5 وزن میانگین و سانتی  متر، 80/175±31/6 قد میانگین سال، ±33/22

 فلکشن پالنتار حرکت در درگیر تاندونهای و عضالت دیگر و دوقلو، عضلۀ پا، مچ زانو، مفاصل در که می  دادند

 تمرینات( تجربی مساوی گروه دو به تصادفی صورت به آزمودنیها .نداشتند دیدگی آسیب سابقۀ هیچ  گونه

 ،)NCV( عصبی هدایت سرعت شامل نوروگرافیالکترو پارامترهای .شدند تقسیم کنترل گروه و )وزنه با قدرتی
 برتر پای )MVC( ارادی انقباض حداکثر و ،)الکتریکی تحریک از ناشی موج( M موج تأخیر زمان و دامنه

 از غیر به کنترل گروه .شد گیری  اندازه آزمون  پیش در نیروسنج و )EMG( الکترومایوگراف دستگاه با آزمودنیها

 روی بلندشدن حرکت آن، بر عالوه تجربی گروه و نداشتند دیگری بدنی منظم عالیتف روزانه عادی فعالیتهای

 تمامی تمرینی دورۀ پایان در .دادند انجام هفته 8 مدت به و هفته در بار 3 را تمرینی وزنۀ با همراه پا پنجۀ

 t آزمون از قیقتح متغیرهای در آماری تفاوت تعیین برای .شد گیری  اندازه مجدداً نظر مورد پارامترهای
  .شد استفاده ≥05/0p معناداری سطح در استودنت

 عصبی هدایت سرعت ارادی، انقباض حداکثر ،M موج دامنۀ در تجربی گروه داد نشان پژوهش آماری نتایج

 نتایج .است داشته معناداری کاهش تمرینی برنامۀ دنبال به M موج تأخیر زمان در طرفی از و معنادار افزایش

 عصبی سازگاریهای می  گیرد، سر از را جدیدی تمرینی تحریک ورزشکار که زمانی داد، نشان تحقیق این کلی

 به واحدها این آتش  باری مدت و میزان حرکتی، واحدهای کارگیری به افزایش عصبی، هدایت سرعت جمله از

 .شود  می ایجاد عضالت در نیرو بهبود همچنین و جدید تمرینی برنامۀ انجام دنبال
 

تمرینات قدرتی  ، حداکثر انقباض ارادی  ، Mدامنه و زمان تأخیر موج      ، سرعت هدایت عصبی   : کلیدی واژگان
 ونیکتایزو

 
** Email: damirchi@gu.ac.ir 

  مقدمه
 واسطۀ به تنها شاید بیشینه انقباضی نیروی افزایش

 توجیه قابل عضله حجم یا عضله مقطع سطح توسعۀ

1عصبی رانش بلکه نباشد،
 بهبود در نیز عضله فیبرهای 

2انقباضی نیروی حداکثر
 مشارکت تمرین از ناشی 

                                                 
1. Neural drive 
2. Maximal contraction force 
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 24 اثر تمرینات قدرتی ایزوتونیک بر پارامترهای الکترونوروگرافی و حداکثر انقباض ارادی در ورزشکاران

 عصبی رانش طریق از که بیشینه قدرت توسعۀ .کند  

 عضله اندازۀ در افزایش بدون حتی گیرد،  می شکل

 عضله اندازۀ تنها نه ترتیب این به .می آید به وجود نیز

 ایجاد یا عصب  گیری بلکه آن، ظاهری شکل و

 ترین مهم از نیز عصبی ساختارهای در زگاریسا

 عضله انقباضی قدرت حداکثر کنندۀ  تعیین عوامل

 ).24 ،8( است
 سازگاریهای ارزیابی روشهای بهترین از یکی

 قدرتی تمرینات از بهره  گیری عضالنی -عصبی

 واحدهای بر اثرگذاری با قدرتی تمرینات .است

 ).3 ،2( می  شود ویژه سازگاری این سبب حرکتی

1نوروگرافیک شاخصهای
 هدایت سرعت جمله از 

 یا تغییرات از M موج دامنۀ و تأخیر زمان عصبی،

 فعالیتهای جریان در حرکتی نورنهای تأثیرپذیری

 قرار محققان اختیار در را مفیدی اطالعات بدنی

 ایجاد تغییرات و قدرتی تمرینات از استفاده .می  دهند

 مناسبی بسیار زمینۀ ،عضالت اندازۀ  و حجم در شده

 سازوکار بررسی و تمرینات این از گیری  بهره برای

 است  عضالنی در ورزشکاران فراهم کرده   -عصبی

)3، 4.( 
 روی مقاومتی تمرینات تأثیر بر هرچند

 تحقیقات و شده بسیار توجه عضله شناسی  ریخت

 ،)18 ،9 ،7( است گرفته صورت زمینه این در زیادی
 مسئول که ویژه عصبی هایسازوکار زمینۀ در

 تمرین از ناشی و بیشینه عضالنی قدرت افزایش

 زمینه این در و شده انجام کمتری مطالعات است،

 برخی حال، این با ).8( دارد وجود کمتری اطالعات

 از و بیان تغییرات این خصوص در را دالیلی محققان

 قدرتی تمرینات ).32 ،17 ،13( اند  کرده حمایت آن

 می  شوند جدیدی عصبی گذرگاههای جادای باعث

 گروههای کار در هماهنگی افزایش به امر این که

 می انجامد ویژه عضالنی فعالیت عضالنی درگیر در  

 در تغییراتی تمرین که است شده پیشنهاد چنین ).27(

 وجود به کننده  تحریک و بازدارنده درون  دادهای

 به یتر بزرگ ایمپالسهای که طوری به می  آورد،

 ،14( می  رسد کننده  عمل عضالت حرکتی نورونهای
20.(1 

 هدف با پژوهشی در )2002( همکاران و آگارد

 14 مقاومتی، تمرینات به عصبی سازگاریهای بررسی

 تمرینات سنگین برنامۀ و انتخاب را مرد آزمودنی

 14 مدت به پا عضالت برای وزنه بلندکردن مقاومتی

 فاکتورهای و کردند ااجر آزمودنیها در را هفته

 انجام از بعد و قبل را نظر مورد الکترونوروگرافی

 در آنها تحقیق نتایج .گرفتند اندازه تمرین برنامۀ

 نعلی عضلۀ در آزمون از بعد و قبل M موج دامنۀ

  ).8( نداد نشان معناداری اختالف
 و کاتسم ون ،)1983 و 1982( همکاران و سل

 طی )1998( کارانهم و ویگت و )1998( همکاران

 تمرینات دنبال به M موج دامنۀ در خود تحقیقات

 ،32 ،29 ،28( نکردند مشاهده را افزایشی شده انجام
 پوکای و ،)19( همکاران و هیکس که حالی در ؛)33

 تمرینات دنبال به M موج دامنۀ در )26( همکاران و

 گزارش معناداری افزایش ایزومتریکی مقاومتی

  ).26 ،19( کردند
 برنامۀ دنبال به پژوهشی در )1381( حسینی

 عصبی هدایت سرعت در پلیومتریک تمرینات

 کاهش M موج تأخیر زمان در معنادار، افزایش

 عدم M موج دامنۀ و  EMGشاخصهای در و معنادار،

  ).3( کرد گزارش را معنادار تغییرات
 هدایت سرعت میانگین در )1382( کردی

فمن به دنبال سه نوع      عصبی و تغییرات بازتاب ها     
 معناداری تغییر پرش عمقی در بین آزمودنیها         

                                                 
1. Electronorography 
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 25 کتر حمید محبی، سیدعلی حسینید ،دکتر ارسالن دمیرچی

  ).6( نکرد گزارش
 بین )1379( االسالمی  شیخ و )1376( احمدی  زاد

 تأخیر پارامترهای سرعت هدایت عصبی و زمان        

 تفاوت غیرورزشکاران و ورزشکاران در M موج

 دو هر در که حالی در نکردند، گزارش معناداری

 معناداری حد در ورزشکاران M موج ۀدامن گزارش

 ).5 ،1( بود غیرورزشکار افراد از بیشتر
 این علمی گزارشهای اغلب در که آنجا از

 طول در عصبی توسعۀ و بهبود که دارد وجود دیدگاه

 گیری  شکل و آمده وجود به تمرین اولیۀ مراحل

 این دنبال به و تدریجی روند در عضالنی سازگاری

 از کافی اطالعات عدم همچنین   افتد،می اتفاق مرحله

 محیطی سازگاری که عصبی هدایت سرعت ماهیت

 گمان و فرض این است، آن بودن وراثتی یا تمرین با

 در عصبی سازگاریهای که آمده وجود به

 حداقل یا نمی  آید وجود به کرده تمرین ورزشکاران

 نیز امر این هرچند .نیست مالحظه قابل آن میزان

 تحریک که زمانی شود فرض که تاس منطقی

 می  شود، گرفته سر از جدید و متفاوت تمرینی

 مقداری آن از بیش عضالنی و عصبی سازگاریهای

  ).17( بیفتد اتفاق است ممکن بوده قبالً که
 موجود پژوهشهای در تناقض و کمبود به توجه با

 پژوهش قابلیتی، چنین وجود امکان ارزیابی دربارۀ

 قدرتی تمرینات اثر بررسی به تا تاس آن بر حاضر

 و الکترونوروگرافی پارامترهای بر ایزوتونیک
 .بپردازد ورزشکاران در ارادی انقباض حداکثر

  روش  شناسی
 ورزشکار  30آزمودنیهـا تحقیق عبـارت اند از       

 سال، قد   33/22 ±26/1مـرد سـالم بـا میـانگین سن      
 03/74± 41/5 وزن و سانتی  متر، 31/6±80/175

 هیچ  گونه تحتانی اندام عضالت در که کیلوگرم

 مفاصل در جراحی عمل سابقۀ و آسیب  دیدگی سابقۀ 

 دو به تصادفی طور به و )21( نداشتند پا مچ و زانو

 از قبل .شدند تقسیم تجربی و کنترل مساوی گروه

 آشنایی از پس و توجیهی  ایجلسه در تحقیق اجرای

 اطالعات سشنامۀپر آزمودنیها تحقیق، روند با

 .کردند تکمیل را نامه  رضایت فرم و ورزشی پزشکی
 پای پا، ساق طول و قد اندازه  گیری از پس همچنین

 به شوت آزمون در آزمودنیها تمایل توجه با برتر

 برتر پای روی گیریها اندازه تمامی و مشخص توپ

 ).10( شد انجام
 استاتیک قدرت اندازه  گیری برای MVC تست

 ترتیب این به ؛)25( شد انجام گاندویا الکهایم طبق

 بیشترین و شد تکرار بار سه آزمودنی هر برای که

  دست آمده در تجزیه و تحلیل به کار رفت  به مقدار

 فاصلۀ با اندازه  گیری هر دقت، افزایش برای ).30(

 پالنتار نیروی ).10( شد انجام دقیقه  ای 2 استراحت

 شرکت ساخت( Load cell از استفاده با فلکشن

Lafayette فلزی صفحۀ بین شده داده قرار )امریکا 

 یکدیگر به کابل با که ثابت صفحۀ و )لوالدار( اهرمی

 از نیرو سیگنال .شد گیری اندازه بودند شده متصل

Load cell کنندۀ  تقویت به DC )،ساخت جکسون 

 نمایشگر با و  منتقل )امریکا Lafayette شرکت

 آزمودنی گیری  اندازه برای .شد دهدا نشان دستگاه

 عدم منظور به .نشست  می ارتفاعی  کم صندلی روی

 اضافی حرکات نیز و بدن عضالت سایر از استفاده

 فلکشن، از درجه 80 وضعیت در آزمودنی لگن تنه،

 در نیز زانو و فلکشن، پالنتار درجه 10 در پا مچ

  ).30( شد  می داشته نگه صاف و کشیده کامالً وضعیت
 تست، انجام حین بود شده خواسته آزمودنیها از

 بدون و راحت کامالً وضعیت در را خود دیگر پای

 در سینه جلوی در نیز بازوها و دارند نگه انقباض

 با مذکور زوایای تمامی ).10( شوند قالب یکدیگر
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 26 اثر تمرینات قدرتی ایزوتونیک بر پارامترهای الکترونوروگرافی و حداکثر انقباض ارادی در ورزشکاران

 Lafayette شرکت ساخت( الکترونیک گونیامتر

 ایجاد از پس .شد رلکنت کامالً و اندازه  گیری )امریکا

 زاویۀ در لوالدار صفحۀ تنظیم و صحیح وضعیت

 عضله نیروی ،)فلکشن پالنتار درجه 10( نظر مورد

 آزمودنی از منظور این برای .شد اندازه  گیری

 بیشینۀ نیروی تدریج به ثانیه 3 مدت در شد خواسته

 نیرو حداکثر به رسیدن از پس و کند اعمال را خود

 ثبت برای ).30( کند حفظ ثانیه 3 مدت به را آن

 آزمون انتخاب از پس الکترونوروگرافی پارامترهای

 و الکترومیوگرافی دستگاه در )NCV( نظر مورد
 زیر در دوقلو عضلۀ عصب محل( ارب نقطۀ تعیین

 آزمودنی )زانو کندیل دو بین ناودان در و زانو مفصل

 پا ساق اکستنشن حالت در و کشید دراز تخت روی

  روی ثبات الکترودهای .شد انجام ودگذاریالکتر
 تحریک الکترود و گرفتند قرار دوقلو عضلۀ شکم

 تحریک با آنگاه .شد داده قرار ارب نقطۀ روی

 عضله در گرا  درون انقباض ایجاد و عصب ماکزیمم

 آن روی نظر مورد پارامترهای M موج مشاهدۀ و

 توجهزمان تأخیر با دستگاه و با       . گیری شدند   اندازه

 از عصبی هدایت سرعت و شده ایجاد M موج به

 بر ثبات الکترود و تحریک الکترود بین فاصلۀ تقسیم

 ثبت میلی  ثانیه برحسب و محاسبه M موج تأخیر زمان

نیز فاصلۀ قلۀ    Mبرای محاسبۀ دامنۀ موج      . گردید
 میلی  ولت برحسب منفی موج قلۀ تا مثبت موج

 .شد اندازه  گیری
 آزمودنیها  سه   که بود ترتیب این به نیز تمرین برنامۀ

 وزنۀ تمرینات برنامۀ هفته 8 مدت به و هفته در جلسه

 وزنه آزمودنی .دادند انجام را پا ساق فلکشن پالنتار

 روی را خود پای و گذاشت  می شانه  هایش روی را

 پاشنۀ آزمودنی وضعیت این در .می  داد قرار سکو لبۀ

 سپس و آورد  می پایین تسم به ممکن حد تا را پاها

برنامۀ تمرین  ). 27(برد    بـه میـزان ممکن بـاال می      

 70 تکرار در     15 تا    3عبارت بود از سه نوبت با          
 دقیقه بین 2 تا 1و با فاصلۀ استراحت  RM-1درصد  
  ).21( نوبتها

 نظر زیر آزمودنیها اصلی تمرین انجام از قبل

 ورتص به را خود بدن دقیقه 10 مدت به محققان

 کششی تمرینات ست 3 سپس کردند، گرم عمومی

 یک با اصلی تمرین ).10( دادند   انجام را تنه پایین

 RM-1 درصد 45 و تکرار 15 با کردن  گرم ست

 از استفاده با حرکت سرعت ).11( می  شد شروع

1شتاب جبران تکنیک
 از پس ).15( شد  می کنترل 

روهها سازی، برای مقایسۀ گ        انجام آزمون نرمال    
 مستقل و برای     tپس از برنامۀ تمرین از آزمون          

 وابسته t آزمون از گروه هر تغییرات میزان بررسی

 کمک به تحلیل و تجزیه موارد تمامی .شد استفاده

 درصد انجام   95 در سطح آلفای      و SPSS نرم  افزار
 . شد

 یافته  ها
 زمان و ،M، NCV موج دامنۀ ،MVC مقادیر

 آزمودنیهای سرساقی هس عضالت M موج تأخیر

 .است شده داده نشان 1 شکل در تجربی و کنترل گروه
 در معناداری طور به تمرین از پس M موج دامنۀ

 ،)≥001/0p و t =115/4( یافت افزایش تجربی گروه
در حـالی کـه در گـروه کنتـرل تغییر معناداری            

 میانگینهای بین ).≥959/0p و t =053/0(نداشت   

دو گـروه کنـتـرل و تجربی پس از        M مـوج دامنـۀ
 t =759/3( ز اختالف معناداری مشاهده شدنیتمرین 

 و آزمون  پیش M موج دامنۀ میانگینهای ).≥001/0p و
 نشان 2 شکل در تجربی و کنترل دوگروه آزمون  پس

 .است شده داده
 

                                                 
1. Compensatory acceleration 
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 ساقی سر  سه عضالت MVC تغییرات درصد .1 شکل

 گروه دو آزمون  پس و آزمون  پیش  M موج دامنۀ میانگینهای مقایسۀ .2 شکل
 
 

 طور به تمرین از پس عصبی هدایت سرعت

 و t =482/3( یافت افزایش تجربی گروه در معناداری
004/0p≤(، تغییر کنترل گروه در که حالی در 

 بین اما، ).≥514/0p و t =670/0( نداشت معناداری

 و لکنتر گروه دو عصبی هدایت سرعت میانگینهای

 مشاهده معناداری اختالف نیز تمرین از پس تجربی

 NVC میانگینهای ).≥001/0p و t =522/3( شد

 تجربی و کنترل دوگروه آزمون  پس و پیش  آزمون

  .است شده داده نشان 3 شکل در
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 گروه دو آزمون  پس و آزمون  پیش NCV میانگینهای مقایسۀ .3 شکل
 

 طور به تمرین از پس ،M موج تأخیر زمان

 و t =056/4( یافت کاهش تجربی گروه در معناداری
001/0p≤(، تغییر کنترل گروه در که حالی در 

 بین ).≥850/0p و t =193/0( نداشت وجود معناداری

 و کنترل گروه دو M موج تأخیر زمان میانگینهای

 مشاهده معناداری اختالف نیز تمرین از پس تجربی

 موج تأخیر زمان میانگین ).≥001/0p و t =540/0( شد

M و کنترل گروه دو آزمون  پس و آزمون  پیش 
  .است شده داده نشان 4 شکل در تجربی
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 8دهد پس از         نشان می   1اطالعـات جدول    
 MVC در تجربی گروه ودنیهایآزم تمرین،هفته  

 درصـد  34/11سـر سـاقی بـه میـزان        عضـالت سـه 
)898/10= t 01/0 وp≤( نشان معناداری افزایش 

 معناداری تفاوت کنترل گروه در که درحالی دادند،

 22/0( نشد مشاهده آزمون  پس و آزمون  پیش بین
 گروه آزمونهای  پس بین همچنین ).کاهش درصد

 معناداری اختالف MVC فاکتور در یتجرب و کنترل

 ).≥028/0p و t =232/2( داشت وجود

 نتیجه گیری و بحث
 حداکثر ،M موج دامنۀ در حاضر پژوهش نتایج

 افزایش عصبی هدایت سرعت و ارادی، انقباض

 به آزمودنیها در M موج تأخیر زمان در و معنادار

  .داد نشان معناداری کاهش تمرینی برنامۀ دنبال
 همکاران و پوکای و ،)1992( همکاران و هیکس

 تمرین برنامۀ انجام دنبال به خود پژوهش در )2006(

 دامنۀ در معناداری افزایش ایزومتریکی، مقاومتی

 امر این علت آنها ).26 ،19( کردند گزارش M موج

 دنبال به سارکولما پذیری  تحریک قابلیت افزایش را

 از ناشی است ممکن پدیده این که کردند بیان تمرین

 تمرینی برنامۀ واسطۀ به سدیم پمپ فعالیت افزایش

 آزهای ATP میزان تنظیم که شده داده نشان .باشد

 تأثیر تحت زیادی حد تا دو هر پتاسیم و سدیم

 در تغییر چند هر قرارمی  گیرند، تمرینی تحریک

 زیرپوستی چربی بافت و سلولی درون آب محتوی

  ).12( می دهد قرار ثیرتأ تحت را M موج دامنۀ نیز
 تغییرات که دارد وجود نیز امکان این همچنین

 این بتواند نیز عضالنی تارهای اندازۀ در اندک

 تحقیق نتایج اما ).26( دهد قرار تأثیر تحت را پارامتر

 مغایر )2002( همکاران و آگارد تحقیق با حاضر

 سازگاریهای بررسی هدف با پژوهشی در آنها .است

 به M موج دامنۀ در پا مقاومتی تمرینات به عصبی

 معناداری افزایش نعلی عضلۀ در تمرینی برنامۀ دنبال

  ).8( نکردند گزارش را

 و کاتسم  فون ،)1983 و 1982( همکاران و سل
 طی )1998( همکاران و ویگت و ،)1998( همکاران

 دنبال به M موج دامنۀ در افزایشی خود تحقیقات

 ، 32، 29، 28(اهده نکردند تمرینات انجام شده مش

 
 ،M، NCV موج دامنۀ ،MVC داده  های آزمون  پس و آزمون  پیش مقایسۀ .1 جدول

 آزمودنیها سرساقی سه عضالت M موج تأخیر زمان و
 

 

 ≥01/0p سطح در معنادار     *

 گروه کنترل گروه تجربی

 آزمون پیش پس  آزمون پیش  آزمون پس آزمون

 
 متغیرها

7/2±84/24* 61/2±31/22 59/2±29/22 63/2±34/22 kg  نیرو)MVC( 

23/2±09/10* 98/1±99/5 95/1±14/7 20/2±15/7 mv  دامنۀ موجM 

70/5±08/44* 12/5±13/38 48/4±48/37 16/5±24/38 m/s NCV 
679/0±05/3* 794/0±32/4 637/0±14/4 827/0±12/4 m/s خیرموج أزمان تM 
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 دو هر در همکاران و سل تمرینی برنامۀ ماهیت ).33

برنامۀ  و )قدرتی برنامۀ( قدرت بر تأکید با مورد
 برنامۀ( سرعت بر تأکید با ویگت و کاتسم  فون

 .بود شده انجام )سرعتی
 اندازه  گیری نحوۀ و تمرینی روشهای در تفاوت

 مختلف، پژوهشهای در تمرین حرکات و حاالت در

 ردهک مشکل را حاصل نتایج دقیق مقایسۀ امکان

 نتایج در پژوهش این نتایج به بنا کلی طور به .است

 مرحلۀ در آن افزایش و M موج دامنۀ از حاصل

 معنادار تفاوت آزمون  پیش با مقایسه در آزمون  پس

 تمرینات تأثیر دهندۀ  نشان تواند  می که است

 میزان و هماهنگی افزایش بر قدرتی ایزوتونیک

 پس نظر مورد عضلۀ در حرکتی واحدهای فراخوانی

 .باشد برآن تمرینی برنامۀ اعمال از
 هدایت سرعت پارامتر در حاضر پژوهش نتایج

 نشان معناداری کاهش تمرینی برنامۀ دنبال به عصبی

 هدایت سرعت در )1998( همکاران و گالوفر .داد

 افزایش ایزومتریک تمرینات دنبال به عصبی

  ).16( کردند گزارش معناداری
 )1379( االسالمی  شیخ و )1376( احمدی  زاد

 گروه دو عصبی هدایت سرعت بین دادند نشان

 وجود معناداری تفاوت غیرورزشکار و ورزشکار

 تأثیر متمادی سالهای طی پژوهشگران ).5 ،1( ندارد

 قد محیط، دمای آزمودنیها،  سن همچون عواملی

 مختلف رشته  های حتی و بودن ورزشکار افراد، 

 مختلف اعصاب عصبی ایتهد سرعت بر ورزشی

 را  نی  درشت و میانی زندزیرینی، عصب مانند

 .کرده اند گزارش
 عصبی هدایت سرعت ،)1984( همکاران و کامن

 91 در را خلفی نی  درشت و زندزیرینی اعصاب

 سرعت .کردند ارزیابی غیرورزشکار و ورزشکار

 طور به عصب دو هر در وزنه  برداران عصبی هدایت

 همۀ بین در و بود گروه ها سایر از شتربی معناداری

 در را عصبی هدایت سرعت آهسته  ترین گروه ها

 این .داشتند ماراتن دوندۀ مردان نی، درشت عصب

 در است ممکن گوناگونی عوامل می  دهد نشان نتایج

 ).23( باشند داشته نقش عصبی هدایت سرعت تعیین

 سازگاریهای جمله از عصبی هدایت سرعت در تغییر

 به پرداختن اثر بر افراد در زود خیلی که است عصبی

  .می  افتد اتفاق مختلف فعالیتهای
 آن کرد توجه بدان باید که نکته  ای ترین مهم

است که سرعت هدایت عصبی حتی در خستگی          
عادی تغییر نمی  کند، مگر اینکه خستگی مفرط           

 از پس را تغییرات بالفاصله اگر .باشد شده حادث

 در تغییرات احتماالً نماییم، اندازه  گیری نتمری قطع

 است ممکن حتی و مشهود عصبی هدایت سرعت

  ).6( باشد معنادار
 سرعت تغییرات آن در که شرایطی از دیگر یکی

 است زمانی به مربوط است مشهود عصبی هدایت

 ترین مهم که شود دیدگی  آسیب دچار عصب که

 یعنی بعص پوشش تخریب به رابطه این در اختالل

 ).6( برمی  گردد میلین غالف
 برخی با تحقیق این از آمده دست به نتایج

 و دارد مغایرت تعدادی با و همخوانی پژوهشها
 متعددی عوامل شد اشاره این از پیش که همان  گونه

 سرعت بر است ممکن ورزشی رشتۀ نوع حتی

 تأثیرگذار حرکتی و حسی اعصاب عصبی هدایت

 از پژوهش این در کننده  رکتش آزمودنی های .باشد

 که حالی در بودند، مختلف رشته  های ورزشکاران

 ورزشکاران از فقط پژوهشگران مطالعات برخی در

 .می کردند استفاده ورزشی رشتۀ یک
 موج تأخیر زمان پارامتر در حاضر پژوهش نتایج

M داد نشان معناداری کاهش تمرینی برنامۀ دنبال به. 
 کاران، و جاسیک و هم    )1971(آپتون و همکاران    
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 تمرینات دنبال به M موج تأخیر زمان در )1995(

 ).22 ،31( نکردند گزارش معناداری تغییر مقاومتی

 دنبال به M موج تأخیر زمان داد نشان )1381( حسینی

 گزارش حسینی .است یافته کاهش پلیومتریک تمرین

 از متأثر زیادی حد تا M موج تأخیر زمان اگرچه کرد

 مرحلۀ در اینکه به توجه با است، وراثتی املعو

 این در گروه دو بین معناداری تفاوت پیش  آزمون

 تفاوتهای داشت اظهار می  توان نداشت وجود فاکتور

 با مقایسه در پس  آزمون مرحلۀ در شده ایجاد

  ).3( است پلیومتریک تمرینات از متأثر پیش  آزمون
 گزارش چنین االسالمی  شیخ و زاد  احمدی

 با ورزشکاران M موج تأخیر زمان بین که کردند

 داردـود ن ـاداری وج ـاوت معن ـاران تف ـرورزشکغیـ

 کرده عنوان کلی نتیجه  گیری در احمدی  زاد ).5 ،1(

 سازگاریهای باعث ورزشی فعالیتهای انواع است

 در بیشتر سازگاریها این و می  شوند عضالنی -عصبی

 واحدهای نهمزما شلیک و کارگیری به زمینۀ

 اثر بر باالیی حد تا ورزشکاران در که است حرکتی

  .یافته  اند افزایش ورزشی فعالیتهای
 سرعت که افتد  می اتفاق حالی در تغییرات این

 تأخیر زمان و ،M موج تأخیر زمان عصبی، هدایت

 هیچ  گونه دچار یافته  سازش رفتار اثر بر H موج

 مالحظه نانچهچ ).1( نشده  اند معنادار تغییرات

 الکترونوروگرافی، شاخصهای مورد در می  شود

 تحت بیشتر که داشته  اند اظهار پژوهشگران برخی

 ممکن نیز محیطی عوامل اما ، اندوراثتی عوامل تأثیر

  .شود آنها معنادار تغییر باعث است
 از محققان مختلف پژوهشهای در که آنجا از

 تمرینی   هایشیوه از و مختلف رشته  های ورزشکاران

 آنها از عده  ای طرفی از و کرده استفاده گوناگون

 تأثیرات ماندگاری بر تأکید با را خود آزمونهای  پس

 و داده انجام مناسب بازیافت دورۀ لحاظ با و تمرین
 به تمرینات اتمام از پس بالفاصله را آن دیگر عده  ای

 در خستگی امکان حالت این در و آورده  اند عمل

 انجام را مقاومتی شدید تمرینات که دنیهایآزمو

 باعث است ممکن عوامل این دارد، وجود داده  اند

 گوناگون تحقیقات در متفاوتی نتایج شکل  گیری

 و وراثتی عوامل به نتایج متفاوت بعضاً توجیه و شود
 حاضر تحقیق نتایج کلی طور به .باشد مربوط محیطی

 مرینیت تحریک ورزشکار که زمانی داد نشان

 از عصبی سازگاریهای می  گیرد، سر از را جدیدی

 کارگیری به افزایش عصبی، هدایت سرعت جمله

 این آتش  باری مدت و میزان و حرکتی واحدهای

 توسعۀ و جدید تمرینی برنامۀ انجام دنبال به واحدها

 .می  گیرد شکل عضالت در نیرو
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