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  تغييرات الگوي فعاليت عضالني عضله درشت ني قدامي در سرعت هاي مختلف راه رفتن بر روي تردميل
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  مقدمه

الزم است كه الگوي فعاليت عضله درشت ني اي قدامي در هنگام راه رفتن اندازه گيري شود تا بهتر بتوان بهترين و 

با توجه به اندك بودن . كاربرديترين برنامه بازتواني را براي افرادي كه دچار مشكالت پا هستند تنظيم و ارائه نمود

بررسي تغييرات الگوي فعاليت عضالني عضله درشت ني قدامي در به سعي دارد  اين مقاله  تحقيقات در اين خصوص،

  .پردازدبسرعت هاي مختلف راه رفتن روي ترميل 

  روش شناسي

سرعت  5در  پس از يك دوره آموزشسال  24با ميانگين سني نفر از دانشجويان دانشگاه  30در اين تحقيق تعداد 

هر شركت كننده  راه رفتند، و روي سطح صاف روي تردميل) خيلي آهسته، آهسته، نرمال، سريع، خيلي سريع(مختلف 

. و سپس روي تردميل شروع به راه رفتن نمودند صفحه مخصوص راه رفتندمتر را با سرعت هاي مختلف بر روي  40

عاليت عضله درشت ني قدامي در مراحل مختلف راه رفتن اندازه ف. دقيقه در نظر گرفته شد  2استراحت بين هر سرعت 

در  05/0سطح معني داري . جهت تجزيه و تحليل داده ها استفاده شد MANOVAو از روش آماري  گيري و ثبت گرديد

  . نظر گرفته شد

  يافته ها

  
  ).IP( ، و فاز بين اين دو فاز)HSB( انتهاي اصابت پاشنه، فاز )TOB( اصابت اوليه پاشنه پا :فعاليت عضله درشت ني قدامي در سه فاز. 1شكل
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  )TOB( پا پاشنه اوليه مختلف در فاز اصابتميانگين فعاليت عضله درشت قدامي در سرعت هاي . 1نمودار

  بحث و نتيجه گيري

قدامي در همه فازها با فعاليت عضله درشت ني . فاز اصابت اوليه پاشنه پا، فاز انتهاي اصابت پاشنه، و فاز بين اين دو فاز

نتايج نشان از افزايش فعاليت عضله به اشكال مختلف با افزايش سرعت در تمامي شركت . افزايش سرعت افزايش يافت

فاز اوليه الگوي مثلثي را نشان داد كه راس مثلث حداكثر فعاليت و همچنين حداكثر سرعت را نشان مي . كنندگان داشت

پاياني ر الگوي فعاليت عضله در افزايش سرعت در هنگام راه رفتن مخصوصا در پايان فاز نتايج نشان از تفاوت د .داد

  . دو الگوي متفاوت در فعاليت عضله مشاهده شداصابت پاشنه داشت و همچنين 

متر بر  562/1يافته هاي تحقيق نشان مي دهد كه حركت با سرعت نرمال كه بطور ميانگين  :پژوهش علمي –پيام اجرايي 

  .نيه بود اقتصادي ترين حالت راه رفتن خواهد بودثا

  عضله درشت ني قدامي، الگوي فعاليت عضالني، راه رفتن :واژه هاي كليدي
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