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ؽٌاعایی ؽذت فعالیت عضالت راعت راًی ،پْي داخلی ٍ پْي خارجی در هزحلِ اعوال ًیزٍی پیؼ تزًذُ
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همذهِ
راُ رفتي تِ عٌَاى یک هْارت پایِ تیؾتزیي تخؼ فعالیت حزکتی رٍسهزُ اًغاى را تِ خَد اختقاؿ دا دُ اعت .عضال ت
چْارعز راًی اس لَی تزیي عضالت تذى اعت کِ در فعالیت ّایی هاًٌذ راُ رفتي ،دٍیذى ،پزیذى ،تلٌذ ؽذى اس حالت
ًؾغتِ ٍ تاال ٍ پاییي رفتي اس پلِ ًمؼ کلیذی ایفا هی کٌذ .در چزخِ راُ رفتي گزٍُ عضالت چْارعز راى تَاى تاالیی را
تَلیذ هی کٌٌذ  .تٌاتزایي اختالل در عولکزد ایي گزٍُ عضالًی حیي فعالیتّای هکزر رٍساًِ یا فعالیت

ّای ٍرسؽی

هختلف ،هوکي اعت تز هتغیزّای راُ رفتي هَثز تاؽذ  .گزٍُ عضالت چْارعز راًی ؽاهل راعت راًی ،پْي داخلی ٍ پْي
خارجی اعت  .تزرعی فعالیت الکتزیکی عضالت در راُ رفتي اطالعات هفیذی در سهیٌِ عولکزد ٍ ّن اًمثاضی عضالت
گزٍُ چْار عز راًی در اختیار هتخققیي لزار هی دّذ ایي اطالعات هیتَاًذ راٌّوایی تزای اًتخاب دلیكتز پزٍتکلّای
درهاًی ٍ تَاى تخؾی تاؽذ ُ .دف پضٍّؼ حاضز همایغِ ؽذت فعالیت الکتزیکی عضالت چْارعز راًی (راعت راًی ،پْي
داخلی ٍ پْي خارجی) در هزحلِ اعوال ًیزٍی پیؼ تزًذُ ) (propulsive forceدر فعالیت راُ رفتي تَد.
رٍػ ؽٌاعی
در ایي هطالعِ ً 14فز سى جَاى عالن ( 20- 28عال) تِ طَر تقادفی ٍ داٍطلثاًِ اس هیاى افزاد در دعتزط ؽزکت کزدًذ .
هیاًگیي ٍ اًحزاف اعتاًذارد لذ  ،جزم BMI ٍ ،آسهَدًیّا تِ تزتیة تزاتز تا

( 165/ 2± 4/ 5عاًتی هتز ) 55/ 9± 6/ 2( ،

کیلَگزم) ٍ ( 24/ 5± 2/ 1کیلَگزم تز هتزهزتع ) تَد .افزاد هغیز  18هتزی آسهایؾگاُ را کِ لثال کالیثزُ ؽذُ تَد  9تار طی -
کزدًذ کِ اس پٌج تکزار آى تزای تجشیِ ٍ تحلیل اعتفادُ ؽذ  .ؽذت فعالیت عضالت راعت راًی ،پْي داخلی ٍ پْي
خارجی در راُ رفتي تا عزعت هعوَلی تا اعتفادُ اس دعتگاُ الکتزٍهیَگزافی  MA300-16عاخت آهزیکا ٍ الکتزٍدّای
عطحی دٍ لطثی تا فزکاًظ ًوًَِ تزداری  ، 2500پٌْای تاًذ  ، 1250فیلتز هیاى گذر ّ 500 – 10زتش ٍ ،فیلتز تزق ؽْزی (50
ّزتش) ثثت ؽذ  .هحل عضالت تا اعتفادُ اس دعتَرالعول  SENIAMهؾخـ گزدیذ الکتزٍد سهیي رٍی اعتخَاى تزلَُ
لزار دادُ ؽذ .دادُ ّای تِ دعت آهذُ تا رٍػ هاکشیون اًمثاك ایشٍهتزیک سیز تیؾیٌِ ًزهال عاسی ؽذًذ.
ّوشهاى تا الکتزٍهیَگزافی اس دعتگاُ تحلیل حزکتی  Viconتا چْار دٍرتیي عزی  Tتزای تعییي فاسّای حزکت اعتفادُ
ؽذ .تزای ایي کار اس  16هارکز هٌعکظ کٌٌذُ ًَر اعتفادُ ؽذ هارکزگذاری تِ رٍػ  plug in gaitتَد .دادُّای تِ دعت
آهذُ تا اعتفادُ اس ًزمافشار ً SPSSغخِ  ٍ 22تغت  Repeated Measure ANOVAتا عطح هعٌی
تحلیل ؽذًذ.
یافتِّا
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در هزحلِ فؾار پٌجِ تزای پیؾزفت ) (Propulsive forceدر اٍاخز هزحلِ اعتمزار ،اٍج ؽذت فعالیت عضالت راعت
راًی ،پْي داخلی ٍ پْي خارجی تزای پیؾزٍی تِ تزتیة  37 ± 15/ 44 ٍ 40 ± 17/ 11 ، 14.0 ± 5/ 9هیکزٍٍلت تَدًذ  .ؽذت
فعالیت عضالت پْي داخلی ٍ پْي خارجی تا یکذیگز تزاتز تَدًذ .اها ایي دٍ عضلِ تِ تیؼ اس عضلِ راعت راًی فعالیت
کزدًذ ). (p=0.001
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ؽکل . 1اٍج ؽذت فعالیت عضالت راعت راًی ،پْي داخلی ٍ پْي خارجی درهزحلِ تعوال ًیزٍی پیؾثزًذُ درراُ رفتي.

تحث ٍ ًتیجِگیزی
ٌّگام راُ رفتي تا عزعت هعوَلی  ،تِ ایي تزتیة ؽذت فعالیت عضلِ پْي داخلی ٍ پْي خارجی تِ طَر هعٌاداری تیؾتز
اس فعالیت عضلِ راعت راًی تَدًذ  .هیشاى هؾارکت عضلِ در یک فعالیت خاؿ اّویت عضلِ را ًؾاى هی دّذ  .تحمیك
حاضز ًؾاى داد کِ ٌّگام راُ رفتي تا عزعت هعوَلی ّز عِ تخؼ عضلِ چْارعز راًی فعالیت دارًذ کِ فعالیت عضلِ
پْي داخلی تیؾتز اس دٍ عضلِ دیگز تَد .تا تَجِ تِ ایي یافتِ هی تَاى تَفیِ ًوَد کِ اًذاسُ گیزی ؽذت فعالیت ّز یک
اس ایي عِ تخؼ تزای تزرعی ؽذت فعالیت عضلِ چْارعز راًی در راُ رفتي تا عزعت هعوَلی هعتثز اعت .ایي ًتیجِ تز
خالف ًتایج تزخی اس تحمیماتی اعت کِ در گذؽتِ اًجام ؽذُ اعتً .تایج پضٍّؼ حاضز ًؾاى هیدّذ تمَیت عِ عضلِ
راعت راًی ،جّي داخلی ٍ پْي خارجی تزای راُ رفتي تغیار هْن اعت  .اها تا تَجِ تِ ؽذت فعالیت تذعت آهذُ اس
عضالت هَرد ًظز تمَیت عضلِ پْي داخلی ٍ پْي خارجی ًغثت تِ عضلِ راعت راًی ارجحیت دارد ٍ

هی تَاى تِ

درهاًگزاى پیؾٌْاد کزد کِ تمَیت ایي عضالت را در اٍلَیت تزًاهِ توزیٌی خَد لزار دٌّذ .تعالٍُ ایي اطالعات هی تَاًذ
در تخویي ًیزٍی تَلیذ ؽذُ در ّز تخؼ اس عضلِ چْارعز تا اعتفادُ اس هذل ّای هَجَد کوک کٌذ.
ٍاصُّای کلیذی :الکتزٍهیَگزافی ،راُ رفتي ،راعت راًی ،پْي داخلی ،پْي خارجی
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