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های تمرین قدرتی و پالیومتریک بر عملکرد مکانیکی عضالت مفصل زانو هنگام هدف از این مطالعه ارزیابی اثرات برنامهمقدمه: 

 تکنیک فرود بود. 
ت قدرتی بطور تصادفی و بر اساس متغیرهای عملکرد عضالنی پیش آزمون به دو گروه تمرینا پسردانشجوی  22شناسی: روش

(n=12و پال )( یومتریکn=12تقسیم شدند ). ( این متغیرها شامل حداکثر فعالیت الکتریکی عضالتEMG)،  زمان رسیدن به

فرود به دو فاز تکنیک  ساجیتال بود. سطحو نسبت فعالیت عضالت آگونیست به آنتاگونیست زانو در  ،اوج تنش )زمانبندی(

قبل از مفصل( تقسیم شد.  نحداکثر فلکشن زانو( و اکستنشن )از حداکثر فلکشن زانو تا اکستنشفلکشن )از تماس پا با زمین تا 

دوقلو و غشایی، نیم وتری،پهن داخلی، دوسررانی، نیم پهن خارجی، ی تمرینی، فعالیت الکتریکی عضالت راست رانی،شروع برنامه

. شد ضبطکردند، توسط الکترود دوقطبی سطحی ر پرش میمتسانتی 24ها از ارتفاع داخلی و خارجی زمانی که آزمودنی

 Hz24با فرکانس برشی باال گذر  با استفاده از فیلترو ( 1) هر عضله هنگام فرود نرمال شد EMGحداکثر  اب EMGهای سیگنال

. در پرداختندتمرین اختصاصی  بهدو جلسه در هفته ها شش هفته متوالی، ، آزمودنیسپس .ندفیلتر شد  Hz044و پایین گذر 

تجزیه و تحلیل اطالعات بوسیله  جمع آوری شدند. آزمون(-)پس همان متغیرهای عملکرد عضالت دوبارهانتهای برنامه تمرینی، 

 . (α = 0.05) انجام شد)برون گروهی( و مستقل )درون گروهی( وابسته  tآزمون 
 یو دوقلو وتریحداکثر فعالیت الکتریکی عضالت پهن داخلی و خارجی، نیم تمرینات قدرتی کاهش معناداری در زمانبندی: یجانت

کاهش معناداری اوج فعالیت الکتریکی باعث تمرینات این ، نشندر فاز اکست. موجب شدداخلی و خارجی در فاز فلکشن زانو 

. وتری و دوقلو داخلی و خارجی شدافزایش زمانبندی عضالت نیم و ،وتری، و دوقلو خارجینیم ،غشاییعضالت دو سررانی، نیم

بنابراین، تمرینات قدرتی همچنین، تمرینات قدرتی نسبت تنش عضالت آگونیست به آنتاگونیست را در فاز اکستنشن افزایش داد. 

زمانبندی ساجیتال هنگام فرود افزایش دهد. تمرینات پالیومتریک کاهش معناداری در  سطحممکن است ثبات مفصل زانو را در 

مقایسه متغیرهای عملکرد  .تنش دوقلو داخلی در فاز اکستنش نشان دادپهن داخلی و اوج عضالت اکثر فعالیت الکتریکی حد

  نداد.نشان را های قدرتی و پالیومتریک هیچ تفاوتی عضالت بین گروه
د بر اساس آمادگی جسمانی خود افرمفصل زانو، ا تتاثیر مشابه دو شیوه تمرینی بر عملکرد عضالبا توجه به گیری: بحث و نتیجه

  .نمایدانتخاب  این مفصلها را به منظور افزایش عملکرد عضالنی برنامهیکی از این تواند می

  تمرین قدرتی، تمرین پالیومتریک، زانو، مکانیک عضله، اکترومایوگرافی، تکنیک فرود های کلیدی:واژه 
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