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ارتباط بین حداکثر گشتاور عضالت اندام 
 در حرکت  تحتانی با پایداری پویا

  فرود مردان سالم- پرش
 *معلم بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تربیت   تربیتۀدانشیار دانشکد ؛حیدر صادقیدکتر  

 ۀشناسی و حرکات اصالحی دانشکد  ارشد آسیب  دانشجوی کارشناسی؛ تازجی مهدی خالقی 
  بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تربیت معلم  تربیت

علوم ورزشی  بدنی و   تربیتۀارشد بیومکانیک ورزشی دانشکد  ی کارشناسی دانشجو؛علی عباسی 
 دانشگاه تربیت معلم

 کارشناس الکترونیک؛ حیدری محمد 

 آن انجام که است حرکاتی جمله از شود، می مشاهده ورزشی فعالیتهای از بسیاری در که فرود -پرش حرکت :چکیده

 در عضالنی قدرت مهم نقش به توجه با .دارد همراه به خود با را ودفر -پرش از ناشی آسیب پتانسیل افزایش

 اندام عضالت گشتاور حداکثر بین ارتباط بررسی از است عبارت مطالعه این از هدف فرود، از پس پایداری

 با تهران معلم تربیت دانشگاه بدنی تربیت ۀدانشکد دانشجویان از پسر آزمودنی 15 .پویا پایداری با تحتانی

 گشتاور حداکثر .کردند شرکت مطالعه این در و انتخاب تصادفی صورت هب سال، 22±2 سنی یانگینم

 دستگاه با خارجی و داخلی ۀدهند چرخش پالنتارفلکسور، فلکسور،  دورسی همسترینگ، چهارسر، عضالت

 ۀصفح با نبیجا و خلفی-قدامی جهت دو در زمین العمل  عکس نیروهای و گیری  اندازه بایودکس ایزوکنتیک
 .شد محاسبه مذکور جهت دو در آزمودنیها پایداری پایداری، به رسیدن زمان روش از استفاده با .شد ثبت نیرو

 حداکثر بین ارتباط میزان تعیین جهت ≥ α 05/0 داریامعن سطح با پیرسون همبستگی ضریب آماری روش

 عضالت گشتاور حداکثر بین داریامعن ارتباط .شد  استفاده پایداری به رسیدن زمان و عضالت گشتاور

 ،خلفی -قدامی راستای در پایداری به رسیدن زمان با خارجی ۀدهند چرخش فلکسور،   دورسی چهارسر،
 .شد مشاهده جانبی راستای در پایداری رسیدن زمان با فلکسورها  دورسی و چهارسر عضالت بین همچنین

 از پس پایداری در عضالت دیگر به نسبت فلکسور  دورسی و چهارسر عضالت مثبت نقش به تحقیق های یافته

 در ورزشکاران احتمالی صدمات بروز پیشگویی و ارزیابی در شاخصی تواند می که داشتند اشاره فرود

 .باشد فرود -پرش حرکتهای

 به پایداری زمان رسیدن ، فرود-حداکثر گشتاور عضله، حرکت پرش پایداری پویا،:  کلیدیگانژ  وا

* E.mail: sadeghih @ yahoo.com 
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60 فرود مردان سالم-در حرکت پرش ور عضالت اندام تحتانی با پایداری پویاارتباط بین حداکثر گشتا

 مقدمه
 از تعادل حفظ در فرد توانایی ،پویا پایداری

 گیری  اندازه و تعریف ایستا وضعیت به پویا وضعیت

 پردازش دستگاه ۀپیچید هماهنگی به و )25( شود می

 -حسی راههای دهلیزی، بصری، دستگاه با مرکزی
 است شده مرتبط آوران پاسخهای همچنین ،1بدنی

 ای ویژه اهمیت ورزشهایی در پویا پایداری ).19(

 انجام برشی و پرشی حرکات آنها در که دارد

 پس را بدن پایداری است مجبور ورزشکار و شود می

 ،رو این از ).22( نبیند آسیب تا کند  حفظ فرود از
 مورد پویا پایداری بهبود در ثرؤم عوامل شناسایی

 .گرفت قرار محققان توجه
 در را فرود -پرش حرکت رزشکارانو از بسیاری

 گزارش .کنند اجرامی رقابتها و ورزشی فعالیتهای

 در زانو و پا مچ آسیبهای شیوع بیشترین است  شده

 پرشی و برشی حرکات آنها در که است ورزشهایی

 گزارش همکاران و گری مثال برای .دارد وجود

 بسکتبالیست زنان آسیبهای تمام از درصد 58 کردند

 در ).10( افتد می اتفاق پرش از ناشی فرود الدنب به

 همکاران، و گربیریج -گودوین ،دیگر تحقیقی

 رقابتهای در را زانو و پا مچ آسیبهای درصد63

 .)9( دانستند مرتبط فرود -پرش عامل به والیبال
 و ،پایداری قدرت، به پرش از پس موفق فرود
 مفصل آسیب برابر در اساسی محافظت جهت تعادل

 پایداری به سریع رسیدن توانایی ،رو این از .دارد زنیا

 معرفی آسیب از جلوگیری در مهم عوامل از یکی

 درصد که دارد وجود امکان این ).22( است شده

 در اختالل ۀنتیج در زانو و پا مچ در آسیب باالی

 افزایش .باشد پایداری در نقص و تعادل یا قدرت

 بیشتر اریپاید فرود، هنگام در عضالنی انقباض

 مفصل آسیب از و دارد دنبال به را ورزشکار

 .)27( کند می جلوگیری

 الزم زمان مدت که )25( پایداری به رسیدن زمان

 العمل  عکس نیروهای یندابر رسیدن حداقل به جهت

 حالت به رسیدن تا فرود -پرش حرکت از ناشی زمین

 میزان دادن  نشان برای شاخصی ،شود  می تعریف ایستا

 پایداری به رسیدن زمان .است ورزشکار یداریپا

 سیستم بین هماهنگ و پیچیده تالش ۀدربرگیرند

 انقباضات ۀزنجیر همچنین ،بدن مکانیکی و حسی

 کمکی های کننده  ثابت و پا پایین عضالت قدرتمند

 پایداری به رسیدن زمان ).16( است تحتانی اندام در

 صورت هب پاسچر کنترل گیری  اندازه از ای نمونه

 فرود -پرش عملکردی پروتکل با که است عینی

 جنبه یک که پایداری به رسیدن زمان .شود می انجام

 بازخورد به ،است تحتانی اندام در حرکتی کنترل از

 پیش از عضالنی الگوهای و عمقی های گیرنده

 و رفلکسی پاسخهای همچنین ،شده ریزی  برنامه
 1 .)25( دارد بستگی عضالت اختیاری
 با را پویا پایداری شده  انجام تحقیقات اکثر

 ،2 )15(SEBT) ای ستاره تعادل تست از استفاده
 پایداری دستگاه یا ،)20( پا تک لی  لی تست ،)18

 تستها این اگرچه .شود می ارزیابی )2( کسبایودِ

 بررسی عملکردی وضعیتهای در را پویا پایداری

 ورزشی مهارت در را ورزشکار پایداری ،کنند می

 که ای پایداری ،دیگر بیانی به .کنند نمی ارزیابی

 نشان خود از تستها این اجرای هنگام در ورزشکار

 انجام حین در که نیست ای پایداری همان دهد می

 ،مثال برای .دهد می بروز خود از ورزشی مهارت
 ۀمحاسب منظور به دفعات به که ای ستاره تعادل تست
 و )13 ،12 ،11 ،6( شود می استفاده پایداری و تعادل
 ۀمحاسب در کند، می بیان یکمّ صورت به را نتایج

 زیرا ،است ناتوان ورزشی مهارت حین در پایداری

                                                             
1. Somatosensory 
2. Star Excursion Balance Test 
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 61حیدریمحمد،علی عباسی،تازجی مهدی خالقی،حیدر صادقیدکتر 

 با شباهتی شود می استفاده تست این در که پروتکلی

 لی  لی تست ،همچنین .ندارد ورزشی مهارتهای

 ستپا  تک فرود حرکت مشابه آن پروتکل که پا  تک

 پایداری تعیین روشهای از دیگر یکی را آن و

  .کند نمی ارائه یکمّ و عینی نتایجی نامند، می
 پویا پایداری ۀمحاسب توانایی عدم ،رو همین از

 پویا تستهای از استفاده هنگام در یکمّ صورت هب

 پایداری بر مفصل ناپایداری آثار تشخیص جلوی

  ).22( گیرد می را پاسچر پویای
 برای دیگر ابزاری نیز یودکسبا پایداری دستگاه

 را ورزشکار پایداری که ستپویا پایداری تعیین

 ،کند می بیان یکمّ صورت هب چرخشی محور حول
 ناپایدار محور یک حول پایداری بیان که حالی در

 به ).2( نیست ورزشکار واقعی پایداری ۀدهند  نشان

 پایداری به رسیدن زمان روش از استفاده دلیل همین

 پایداری ی،کمّ صورت به پایداری بیان بر عالوه

 که فرود -پرش عملکردی پروتکل در را ورزشکار

 کند می ارزیابی است ورزش در زا  آسیب حرکات از

)22(. 
 نقش ورزشکار پایداری در که عواملی شناسایی

 از ناشی آسیبهای و صدمات بروز پیشگویی به دارند،

 رخ ضعیف پایداری ۀنتیج در که فرود -پرش

 در که عواملی جمله از .کند می کمک دهد می

 دارند، نقش فرود هنگام در مفصل پایداری

 ساختارهای .است غیرفعال و فعال ساختارهای

 اطراف لیگامنتهای و مفصلی شکل غیرفعال

 فرود هنگام در مفصل پایداری به که اند مفصل

 پایداری در که دیگری ساختار .کنند می کمک

 ساختار دارد، تری مهم نقش فرود هنگام در مفصل

 .)28( است عضالت همان یا فعال
 و قدرت بین ارتباط به راجع اندکی تحقیقات

 بیشتر نیز تحقیقات این و گرفته صورت پایداری

 ،)29 ،23( سالمند افراد :دهد می پوشش را زیر موارد
 پوکی که زنانی تعادل در عضالت قدرت نقش

 پارگی چارد که افرادی ،)23( دارند استخوان

 در ).14( اند  شده زانو قدامی متقاطع لیگامنت

 متقاطع لیگامنت پارگی که افرادی دربارۀ تحقیقی

 داد نشان بود شده بازسازی و داشتند زانو قدامی

 آنها پایداری بر فرادا این در عضالت قدرت کاهش

 ارزیابی بایودکس پایداری دستگاه از استفاده با که

 تست در افراد همین که حالیدر ،نداشت ثیرأت شده

 ضعیفی عملکرد پایداری حفظ جهت لی  لی تعادل

 قدرت نیز ای ستاره تعادل تست در ).14( داشتند

 نقش پویا تعادل در همسترینگ و چهارسر عضالت

 در که شود می عنوان ).15( دارد ای کننده  تعیین

 نقش ایستا وضعیتهای به نسبت پویا وضعیتهای

 ).28( شود می آشکارتر چرپاس حفظ در قدرت
 تستهای از که هنگامی رسد می نظر به بنابراین

 لی  لی تست ای، ستاره تعادل تست مانند تر عملکردی

 جهت پایداری به رسیدن زمان احتماالً و پا تک

 اهمیت و نقش شود، می استفاده پویا پایداری ارزیابی

 تحتانی اندام عضالت قدرت بویژه عضالت قدرت

 تنوع به توجه با .است بیشتر پایداری حفظ و ایجاد در

 و پویا تعادل و پایداری گیری  اندازه روشهای در
 آزمون پایداری به رسیدن زمان روش اینکه

 در فرود -پرش حرکت با که است عملکردی

 این از هدف دارد، زیادی شباهت ورزشی فعالیتهای

 گشتاور حداکثر نقش رسیرب از است عبارت مطالعه

 از استفاده با پویا پایداری در تحتانی اندام عضالت

  .روش این

  شناسی  روش
 پسر دانشجویان از است عبارت آماری ۀجامع

 .تهران معلم تربیت دانشگاه بدنی  تربیت ۀدانشکد
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62 فرود مردان سالم-در حرکت پرش ور عضالت اندام تحتانی با پایداری پویاارتباط بین حداکثر گشتا

 و شدند انتخاب تصادفی طور هب آزمودنی 15 تعداد
 آزمودنیها سنی میانگین .دـکردن رکتـش مطالعه در

 دیدگی  آسیب ۀسابق گونه هیچ و بود سال 22 ± 2
 اورـگشت رـداکثـح .دـداشتنـن یـانـتحت دامـان در
 پالنتارفلکسور، رینگ،ـهمست ر،ـارسـچه التـعض

 با خارجی و داخلی ۀدهند چرخش فلکسور،  دورسی

  .شد محاسبه بایودکس ایزوکنتیک دستگاه
 دستگاه مخصوص صندلی روی بر آزمودنی ابتدا

 نظر مورد مفصل باالی از و گرفت می قرار بایودکس

 طوری هب ،شد می ثابت دستگاه مخصوص باندهای با

 مفاصل عضالت از حرکت اجرای هنگام در که

 از قدرت حداکثر اعمال جهت .نکند استفاده دیگر

 .شد می استفاده نیز کالمی تشویق از آزمودنی، سوی
 بیشترین و داد می انجام بار سه را حرکت هر آزمودنی

 گشتاور حداکثر ،اجرا سه بین از شده اعمال ورگشتا

 .شد می ثبت آزمودنی

   فرود-پروتکل پرش
 زمان از استفاده با پویا پایداری ۀمحاسب برای

 عمودی پرش حداکثر ابتدا در پایداری به رسیدن

 ۀوسیل متری  سانتی 70 ۀفاصل از شروع با افراد
 .شد تعیین سارجنت عمودی پرش گیری  اندازه
 1نیرو ۀصفح مرکز متری  سانتی 70 ۀفاصل در ای نقطه

 ۀنقط در یعالمت نیرو ۀصفح باالی در .گردید تعیین
 قرار آزمودنی عمودی پرش حداکثر درصدی 50

 70 ۀفاصل از تا شد خواسته آزمودنی از و شد داده

 پس و بپرد پا دو با شده، گذاری  عالمت متری  سانتی

 50 نشانگر که( نیرو ۀصفح باالی عالمت لمس از

 در پا یک با )است آزمودنی ارتفاع حداکثر درصد

 استقرار، محض به و یدآ فرود نیرو ۀصفح مرکز

 تعادلش کند سعی و دهد قرار لگن ۀناحی در را دستها

 سه را فرود -پرش مانور آزمودنی هر .کند حفظ را

 با زمین العمل عکس نیروهای اطالعات .داد انجام بار

 نیرو ۀصفح با فرد پای که ای لحظه از نیرو ۀصفح

 ،22 ،21( شد ثبت ثانیه 10 مدت به کرد پیدامی تماس
26، 27.( 1 

 با نیرو ۀصفح توسط فرود -پرش اطالعات

 با .شد آوری  جمع Hz 200برداری نمونه فرکانس

 پوشانی هم از جلوگیری برای اینکه به توجه

 رفوریِ انتقال در برداری نمونه فرکانس فرکانسها،
 -پرش مانور فرکانس حداکثر برابر 2 باید قلحدا
 در خام سیگنالهای فرکانس که آنجا از و ،باشد فرود

 فرکانس حداقل ،است Hz 30زیر فرود -پرش مانور

 Hz 60باید اطالعات آوری  جمع جهت برداری نمونه

 در العمل عکس نیروی حداکثر اوج ۀنقط .باشد

 ۀمحاسب جهت کلیدی ای نقطه فرود -پرش حرکت
 مربوط اطالعات که است پایداری به رسیدن زمان

 از .شود می ارزیابی مجدداً آوری  جمع از پس آن به

 عالمت یک العمل عکس نیروی حداکثر که آنجا

 العمل عکس نیروی اطالعات بر که است خطی برای

 دو از یکی اطالعات، با منطبق خط شود، می منطبق

 مشخص را پایداری به رسیدن زمان که است عاملی

 ممکن پایین خیلی برداری نمونه سرعت در .کند می

 زمان ۀمحاسب در و نشود ثبت نیرو حداکثر ۀنقط است

 ،رو این از .بینجامد اشتباه بروز به پایداری به رسیدن
 آوری  جمع جهت Hz 200برداری نمونه سرعت

 .شد انتخاب اطالعات

  آنالیز اطالعات
 نیروی ایه لفهؤم در نوسان همکاران و گلدی

 علت هب را پا یک روی ایستادن هنگام در العمل عکس

 اتکا سطح تغییر از ناشی پاسچر پایداری در تغییرات

                                                             
1. Force plate (MIE, 40×60) 
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 های لفهؤم اطالعات آنالیز برای .)8( کنند می  معرفی

 به رسیدن زمان ۀمحاسب جهت العمل عکس نیروی

 آنجا از .شد استفاده محققان این های یافته از پایداری

 بهترین العمل عکس نیروی های مؤلفه تنوسانا که

 ایستادن هنگام در پاسچر پایداری ۀمحاسب شاخص

 با العمل عکس نیروی های مؤلفه ست،پا یک روی

 پا یک روی ایستادن هنگام در نوسان حداقل

 پویای پایداری .است مطلوب پایداری ۀدهند  نشان

 تا کشد می طول که است زمانی مدت پاسچر

 مشابه فرود -پرش از ناشی ییابتدا های مؤلفه

 ایستادن حالت در العمل عکس نیروی های مؤلفه

 ).22( شود ثابت
 )21( ورث باتر گذر،  پایین فیلتر از استفاده با
 های مؤلفه ،سپس .شد حذف اطالعات های فهنو

 اطالعات  (ML)جانبی و  (AP)خلفی -قدامی

 افزار  نرم با جداگانه طور هب العمل عکس نیروهای

 10 تا 5 زمانی ۀفاصل .شد تحلیل و تجزیه ای ایانهر

 پاسچر مطلوب یپایدار ۀدامن این در آزمودنی که ثانیه

 خط یک .شد نظرگرفته در فرد پایدار حالت دارد را

 دامنه این در العمل عکس نیروی مقادیر روی افقی

 ۀنقط از و شد یکسویه اطالعات ،سپس .قرارگرفت
 ای چندجمله یودارنم العمل عکس نیروی حداکثر

 داده قرار العمل عکس نیروی های مؤلفه بر 3 ۀدرج

 های مؤلفه از یک هر در پایداری به رسیدن زمان .شد

 نمودار که است ای نقطه العمل عکس نیروی

  .کند می قطع را افقی خط 3 ۀدرج ای چندجمله
 را پایداری به رسیدن زمان ۀمحاسب ۀنحو 1 شکل

 راستای در زمودنیآ یک فرود -پرش حرکت در

 نشان را زمان افقی محور .دهد می نشان جانبی

 که ستنیرو ۀدهند  نشان عمودی محور و دهد می

 مخل متغیر کنترل و آزمودنیها سازی  همسان جهت

 تقسیم آزمودنی وزن بر العمل عکس نیروی وزن،

 بار سه هر در پایداری به رسیدن زمان .است شده

 زمان میانگین سپس و شد محاسبه آزمودنی اجرای

 ثبت آزمودنی پایداری به رسیدن زمان اجرا سه در

 با پیرسون همبستگی ضریب آماری روش از .شد

 ارتباط میزان تعیین جهت  ≥ 05/0α داریامعن سطح

 زمان و )پیشگو متغیر( عضالت گشتاور حداکثر بین

 .شد استفاده )مالک متغیر( پایداری به رسیدن

 
  فرود -پرش حرکت در جانبی راستای در زمین العمل  عکس نیروهای ،پایداری به رسیدن زمان .1 شکل
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  ها یافته
 عضالت گشتاور حداکثر میانگین 1 جدول

 جدول در که طور همان .دهد می نشان را آزمودنیها

 به عضالت گشتاور حداکثر میزان ،شود می مشاهده

 دیستال عضالت به پروگسیمال عضالت از ترتیب

 ۀعضل که طوری هب ،کند می طی را ینزول سیر
 عضالت و گشتاور بیشترین همسترینگ و چهارسر

 میزان کمترین پا خارجی و داخلی ۀدهند چرخش

 گشتاور بین اختالف میزان .دارند را گشتاور

 متر،  نیوتن 87/67 همسترینگ و چهارسر عضالت

 29/47 فلکسورها  دورسی و پالنتارفلکسورها

 35/6 خارجی و داخلی ۀهندد چرخش و متر  نیوتن
 بین اختالف دهد می نشان که است متر  نیوتن

 عضالت در مخالف و موافق عضالنی گروههای

 بیشتر دیستال عضالت به نسبت پروگسیمال قسمت

 .است
 زمان و عضالت گشتاور حداکثر بین ارتباط 2 جدول

 و خلفی -قدامی راستای در پایداری به رسیدن

 جدول در که طور همان .دده می نشان را جانبی
 عضالت اورـگشت رـداکثـح نـبی ،ودـش می دهـدی

 راستای در پایداری به رسیدن زمان با فلکسور  دورسی
 و پا مچ خارجی ۀدهند چرخش عضالت و جانبی
 راستای در پایداری به رسیدن زمان با چهارسر ۀعضل

  ارتباطα ≥ 05/0 داریامعن سطح در خلفی -قدامی

 .شود می مشاهده منفی جهت در داریامعن
 و خلفی-قدامی راستای در پایداری به رسیدن

 راستای در پایداری به رسیدن زمان با چهارسر ۀعضل

 منفی جهت در ≥α 01/0 داریامعن سطح در جانبی

 بین ،که حالی در .شود می مشاهده داریامعن ارتباط

 به رسیدن زمان و همسترینگ ۀعضل گشتاور حداکثر

 α ≥01/0 سطح در خلفی -قدامی راستای در پایداری
 .شود می مشاهده داریامعن ارتباط مثبت جهت در
 به رسیدن زمان معنای به منفی جهت در داریامعن

 در است، بهتر پایداری نتیجه در و تر سریع پایداری

 انـداری در جهت مثبت به معنای زماکه معن یـالح
اریپاید نتیجه در و تر طوالنی پایداری به رسیدن

 آزمودنی 15 عضالت حداکثرگشتاور استاندارد انحراف و میانگین .1جدول 

 فلکسور  دورسی پالنتارفلکسور همسترینگ چهارسر 
 ۀدهند چرخش

 داخلی
 ۀدهند چرخش

 خارجی
 حداکثرگشتاور میانگین
 )متر  نیوتن( عضالت

44/198 
)66/34±(

57/130 
)63/29±( 

33/83 
)66/60±( 

04/36 
)17/17±( 

08/28 
)45/9±( 

43/34 
)70/9±( 

 
 زمان بین همبستگی راستا، دو در پایداری به رسیدن انزم میانگین .2جدول 

 عضالت گشتاور حداکثر با پایداری به رسیدن

 فلکسور  دورسی پالنتارفلکسور همسترینگ چهارسر )ثانیه(زمان جهت
دهنده  چرخش

 داخلی
 ۀدهند چرخش

 خارجی
ML 12/0±54/1 **73/0- 48/0+ 14/0+ *58/0- 32/0- 47/0- 
AP 18/0±59/1 *58/0- **70/0+ 48/0- **88/0- 36/0- *56/0- 

 

 ≥α 01/0 سطح در داریامعن  ≥ α **05/0 سطح در داریامعن *
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 .است کمتر
 زمان و عضالت گشتاور حداکثر بین باال همبستگی

 شود یم دیده عضالتی در معموالً پایداری به رسیدن

 که طوری ه بدارند،بیشتری  گشتاور حداکثر که

 عضالت به نسبت همسترینگ و چهارسر ۀعضل

 حداکثر که پا مچ خارجی و داخلی ۀدهند چرخش

 .دارد باالتری داریامعن میزان دارند کمتری گشتاور
 ارتباط که است این 2 جدول در ملأت قابل موضوع

 زمان با پا قدامی بخش عضالت گشتاور حداکثر بین

 در است، دارامعن منفی جهت در پایداری به رسیدن

 حداکثر ارتباط پا خلفی ۀناحی عضالت در که حالی

 پایداری به رسیدن زمان با همسترینگ عضله گشتاور

 حداکثر ،اینکه دیگر .است دارامعن مثبت جهت در

 به رسیدن زمان با پالنتارفلکسور عضالت گشتاور

 .است نشده دارامعن پایداری

  بحث
 بررسی از است عبارت تحقیق این انجام از هدف

 با تحتانی اندام عضالت گشتاور حداکثر بین ارتباط

 آزمودنیهایی .فرود -پرش حرکت در پویا پایداری

 و فلکسورها  دورسی چهارسر، عضالت در که
 گشتاور حداکثر پا مچ خارجی های دهنده چرخش

 ارتباط .رسیدند پایداری به تر سریع ،داشتند بیشتری

 با آزمودنیها چهارسر عضالت رگشتاو حداکثر
 و جانبی راستای در هم پایداری به رسیدن زمان
 آنجا از .بود دارامعن خلفی -قدامی راستای در هم
 ۀعضل خارجی و ،میانی داخلی، بخش سه که

 انقباض ،کنند می عمل زانو مفصل بر چهارسر

 در چهارسر ۀعضل خارجی و داخلی بخش قدرتمند

 جانبی راستای در زانو مفصل پایداری به فرود هنگام

 ،همچنین .انجامد می بدن کل پایداری نتیجه در و
 فرود هنگام در چهارسر ۀعضل قدرتمند انقباض

 در و شود می عقب سمت به بدن سقوط از مانع
 دنبال به را خلفی -قدامی راستای در پایداری نتیجه

  .دارد
 چهارسر ۀعضل قدرت شد عنوان گزارشی در

 زنانی در پویا و ایستا پایداری مهم ۀکنند  تعیین عامل

 حداکثر ۀرابط ).17( دارند استخوان پوکی که است

 پایداری به رسیدن زمان با همسترینگ ۀعضل گشتاور

 دارامعن مثبت جهت در خلفی -قدامی راستای در

 حداکثر میزان با آزمودنیهای در که امعن بدین .بود

 به دنرسی زمان همسترینگ عضله بیشتر گشتاور

 این که صورت بدین ،بود بیشتر نیز پایداری

 ،داریامعن این .رسیدند پایداری به دیرتر آزمودنیها
 سطح در ،شده آورده 2 جدول در که طور همان

 در همسترینگ ۀعضل چرا اینکه البته .است باالیی

 است داشته منفی نقش پایداری به رسیدن زمان

 شاید .رددا بیشتر ۀمطالع به نیاز و نیست مشخص

 زانو شدن خم به همسترینگ ۀعضل شدید انقباض

 کند حرکت عقب به ثقل مرکز شود باعث و بینجامد

 نیروی پارامترهای افزایش باعث خود این که

 در .است خلفی -قدامی راستای در العمل  عکس

 البته .یابد می افزایش پایداری به رسیدن زمان ،نتیجه

 اضافی شتاورگ از همسترینگ ۀعضل که دانیم می

 و کند می جلوگیری چهارسر ۀعضل توسط ایجادشده
  .شود می جلو سمت به ساق حرکت از مانع

 ،ای ستاره تعادل تست از استفاده با ،ای مطالعه در
 همسترینگ و چهارسر عضالت قدرت شد گزارش

 این که )15( دارد پویا تعادل بر توجهی قابل ثیرأت

 با ناقضمت همسترینگ ۀعضل مورد در گزارش

 تعادل تست هرچند .است تحقیق این های یافته

 توجه باید کند، می ارزیابی را پایداری نیز ای ستاره

 با ای ستاره تعادل تست پروتکل و اجرا روش داشت

 زیادی تفاوت تحقیق این در شده استفاده پروتکل

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 

 1387 بهار) 41پیاپی  (1 شماره -انزدهم شسال 

66 فرود مردان سالم-در حرکت پرش ور عضالت اندام تحتانی با پایداری پویاارتباط بین حداکثر گشتا

 قدرتمند انقباض ای ستاره تعادل تست در .دارد

 پایداری و وضعیت حفظ به چهارسر ۀعضل

 ۀعضل قدرتمند انقباض ،همچنین .انجامد می
 جلو سمت به باالتنه سقوط از مانع همسترینگ

  .شود می
 که ،زانو اطراف عضالت انقباض به توجه با

 )4( فرود از قبل ست،آنها جزء نیز همسترینگ ۀعضل
 انجامد می زانو شدن خم به فرود هنگام در بدن وزن و

 است ممکن شوک ذبج دلیل به حالت این .)5(

 ۀعضل انقباض که گفت بتوان شاید اما ،باشد مفید
 زانو حد از بیش شدن  خم به کمک در همسترینگ

 شده پایداری بر منفی ثیرأت موجب آزمودنیها در

 در نوسان پایداری، به رسیدن زمان روش در .است

 زمان افزایش به العمل عکس نیروی های مؤلفه

  .مدانجا می پایداری به رسیدن
 بر که است مفصلی دو ۀعضل همسترینگ ۀعضل

 ۀعضل انقباض .کند می عمل ران و زانو مفصل
 خشک فرود از مانع فرود هنگام در همسترینگ

 کامالً زانوی با فرود یا خشک فرود .گردد می

 نیروی های مؤلفه در کمتر نوسان به اکستنشن

 انجامد می )خلفی -قدامی مؤلفه بویژه( العمل عکس

 فلکشن باعث که ،همسترینگ شدید انقباض یدشا و

 و ،شود می قدامی متقاطع رباط بر بار کاهش و زانو
 در را العمل عکس نیروی مؤلفه این نوسان افزایش

 پایداری به رسیدن زمان افزایش به و باشد داشته پی

 انقباض که رود می احتمال این طرفی از .بینجامد

 تنه افت از یجلوگیر در عضله پروگسیمال سر شدید

 عضله این دیستال سر زمان هم انقباض و جلو سمت به

 دنبال به را العمل عکس نیروی های مؤلفه در نوسان

 حاصل ۀنتیج که داشت توجه باید البته .باشد داشته

 تحقیق این در استفاده مورد روش نوع دلیل به شاید

 .دارد نیاز بیشتر ۀمطالع و بررسی به که باشد

 گشتاور حداکثر که کردیم دهمشاه ،همچنین

 رسیدن زمان با آزمودنیها فلکسور  دورسی عضالت

 ،جانبی و خلفی -قدامی جهت دو در پایداری به
 ۀدهند چرخش عضالت گشتاور حداکثر همچنین
 راستای در پایداری به رسیدن زمان با پا مچ خارجی

 ای مطالعه در .داشت داریامعن ارتباط خلفی –قدامی

 عضالت از که قدامی ساقی ۀلعض شد، عنوان

 ستپا مچ خارجی ۀدهند چرخش و فلکسور  دورسی

 که شد عنوان و دارد مهمی نقش پویا تعادل در

 خطر بیشترین نصف به عضله این قدرت کاهش

  ).7( داشت خواهد دنبال به را سقوط
 در کردند گزارش )16( پدوتی و کنیلی  مک

 یداریپا به رسیدن زمان کمترین با آزمودنیهای

(TTS)، ساقی و نعلی دوقلو،( پا پایین مهم ۀعضل سه 

 انقباض که شوند  می منقبض فرود از قبل )قدامی

 به را ورزشکار بهتر پایداری عضالت این قدرتمند

  .دارد دنبال
 نشان )3( همکاران و جی کارل دیگر تحقیقی در

 ۀناحی عضالت در قدرتی ۀبرنام دوره یک که دادند
 .گذارد می ثیرأت پویا تعادل بر قیعم حس و پا مچ
 گزارش )24( همکاران و توماس ای مطالعه در البته

 مچ مزمن ناپایداری با پا مچ عضالت قدرت کردند

 .ندارد ارتباط پا
 پا مچ خارجی ۀدهند چرخش عضالت چند هر

 راستای در آزمودنیها پایداری به رسیدن زمان در

 نقش عهمطال این در داشتند، نقش خلفی –قدامی

 در که پا مچ داخلی و خارجی های دهنده چرخش

 ظاهراً و دارند نقش پا مچ اینورشن و اورشن حرکت

 بدن جانبی پایداری در که شود می تصور چنین

 این یافته این احتمال .نشد مشاهده دارند دخالت

 زمان با را عضالت گشتاور حداکثر ما که است

 میزان ،ابراینبن .ایم کرده بررسی پایداری به رسیدن
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 با مقایسه در عضالنی گروه دو این قدرت اختالف

 این نقش است شده باعث دیگر عضالنی گروههای

  .نشود مشاهده پایداری در عضالت
 )1( همکاران و مقدم تحقیق با نتایج این ،البته

 عضالت خستگی کردند گزارش که دارد همخوانی

 الدیست عضالت به نسبت تحتانی اندام پروگسیمال

 کردند عنوان و دارد پاسچر کنترل بر بیشتری ثیرأت

 عضالت به نسبت پا مچ ۀناحی عضالت خستگی

 البته .دارد پاسچر کنترل بر کمتری ثیرأت پروگسیمال

 نقیض و ضد پایداری در پا مچ عضالت قدرت نقش

 بین عضالنی تعادل عدم محققان برخی .است

 عامل را خارجی و داخلی ۀدهند چرخش عضالت

 ).24( کنند می ذکر پایداری ایجاد و حفظ در مخل

 با و بیشتر ۀمطالع به الؤس این به پاسخ برای هرحال هب

  .است نیاز بیشتر آزمودنی تعداد

  گیری  نتیجه
 گشتاور حداکثر که رسد می نظر به چنین

 اب مقایسه در تحتانی اندام قدامی ۀناحی عضالت
 پایداری هبودب بر بیشتری ثیرأت خلفی ۀناحی عضالت

 تحقیق این های یافته به توجه با ،همچنین .دارند

 با مقایسه در فلکسور دورسی و چهارسر عضالت

 در تری مهم نقش تحتانی اندام عضالت دیگر

 عضالت این قدرت ارزیابی که دارند پایداری

 در احتمالی صدمات بروز پیشگویی در تواند می

 در ،نهمچنی .قرارگیرد توجه مورد ورزشکاران

 اندام در دیدگی  آسیب دچار که ورزشکارانی مورد

 کنند، می طی را بازتوانی ۀدور و اند  شده تحتانی

 پایداری بهبود شاخص عضالت این قدرت ارزیابی

 برگشت جهت شاخصی همچنین ،ورزشکار

 توصیه رقابت میدان به دیده  آسیب ورزشکار

 .شود می
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