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١٢٧ 
 

 سرعت هاي زاویه اي مختلفتاثیر خستگی بر انقباض کنسنتریکی عضالت همسترینگ کاراته کا ها در 
 ،مهردادعنبریان،رغدمعمارندابروشک

دانشیار بیومکانیک ورزشی دانشگاه بوعلی -2رشد بیومکانیک ورزشی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد بروجرد، دانشجوي کارشناسی ا-1
 استادیار بیومکانیک ورزشی دانشگاه خوارزمی کرج-3سینا همدان، 

 مقدمه
که دراجراي آنها مفصل زانو و عضالت چهارسران و .کاراته مجموعه اي از ضربات دست و پا همرا با قفل شدن مفاصل می باشد

تمامی استارتها و ضربات پا با اکستنشن سریع زانو همراه می باشند و زمانی . )1(هستندهمسترینگ از نقش بسزایی برخوردار 
عضالت آنتاگونیست عضالت چهارسر ران می  عضالت همسترینگ،. پا همراه باشدسریع  که با برگشتیداراي امتیاز است تکنیک

عضالت  خستگی. جلوگیري کرده و ضعف آنها نیز سبب آسیب زانو می شود باشند که از آسیبب هاي ناشی از اکستنشن زانو
 موضوع این که. )2(ش آسیب می شوددر نتیجه سبب اجراي ناقص و افزای ،شده تولیدي نیروي حداکثر در کاهش همسترینگ سبب

 .نماید می برجسته را کاراته خصوصا هنگام خستگی تکنیکهاي اجراي در همسترینگ عضالت نقش
 روش شناسی

 54 ± 47/7: وزن و سانتی متر 71/161 ± 05/5: قد سال، 57/15 ±34/1: سن( اي حرفه کاي کاراته دختر نفر 14 تحقیق این در
 180و  60اي هاي زاویه سرعت در همسترینگ عضالت قدرت حداکثر آزمون ابتدا. شدند مطالعه وارد انتخابی صورت به) کیلوگرم

 ایزوکینتیک بیشینه انقباض صورت به خستگی پروتکل سپس. شد انجام 3 بایودکس کینتیک ایزو متر دینامو توسط ثانیه بر درجه
 همسترینگ عضالت قدرت آزمون خستگی، اعمال از پس). 3( شد اجرا برثانیه درجه 60 سرعت با همسترینگ عضالت کانسنتریک

 استفاده همبسته تی آزمون از ها داده تحلیل و تجزیه براي .آمد عمل به مجدد ثانیه بر درجه 180و  60اي زاویه هاي سرعت در
 ) >۰/۰۵p( شد

 نتایج
 180 و) =009/0p( برثانیه درجه 60 اي زاویه درسرعتهمسترینگ  عضالت قدرت بر معنیداري تأثیر خستگی که داد نشان نتایج
 با مقایسه در معناداري طور به خستگی اعمال از بعد همسترینگ عضالت قدرت که معنی بدین. دارد) =003/0p( ثانیه بر درجه

 ).1 جدول( است یافته کاهش خستگی اعمال از قبل
 

 برثانیه درجه 180 و 60 اي زاویه هاي سرعت در آزمون پس و آزمون پیش همسترینگ در عضالت قدرت حداکثر.1جدول
 

 

 

 

 بحث و نتیجه گیري
از آنجا که تا کنون مطالعۀ مشابهی در زمینۀ بررسی  قدرت عضالت همسترینگ پس از اعمال خستگی در سرعت هاي زاویه اي 

در پژوهشی ) 2007( همکاران و هاي قبلی وجود ندارد،اما سانجیرمکان مقایسۀ نتایج این پژوهش با پژوهشامختلف انجام نگرفته، 

 حداکثر قدرت عضله همسترینگ اي زاویه سرعت

 سطح معناداري پس آزمون پیش آزمون

 009/0 53/68±64/10 15/80±23/8 برثانیه درجه 60

 003/0 13/55±88/13 91/71±/09 برثانیه درجه 180

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

١٢٨ 
 

 خستگی، شرایط در که کردند گزارش خستگی از بعد ران سر چهار و همسترینگ عضالت قدرت در کاهش ارزیابی در رابطه با
ر نشان داد که ضمطالعه حانتایج . داشت اختالف پا دو هر در داشت وجود ران سر چهار در آنچه از همسترینگ قدرت در کاهش

یعنی خستگی سبب .بر ثانیه معنادار است درجه 180و  60تأثیر خستگی بر قدرت عضالت همسترینگ در سرعت هاي زاویه اي
شده ) درصد23(درجه بر ثانیه 180و)درصد 10(درجه بر ثانیه  60کاهش قدرت عضالت همسترینگ در سرعت هاي زاویه اي 

دو ساختار فعال و  .درجه بر ثانیه می باشد 180است،که این نتایج نشان دهنده کاهش قدرت عضالنی بیشتري در سرعت زاویه اي 
آنتاگونیست عضالت چهارسرران می باشند که از آسیب وارد بر این عضله در اکستنشن  ACLفعال یعنی همسترینگ و رباط  غیر

زانو جلوگیري می کنند،کاهش قدرت  همسترینگ خصوصا بعد از خستگی نقش این عضله را بعنوان یک عامل محافظتی کمرنگ 
به مطالعه حاضر می توان  که با توجه.وارد شده و زانو را در معرض آسیب قرار می دهد ACLمی کند و فشار بیشتري به رباط 

، پس از خستگی کاهش قدرت عضالت همسترینگ بیشتر شده و )درجه بر ثانیه 180(نتیجه گرفت که در سرعت هاي زاویه اي باال 
در این سرعت زاویه اي  ACLبویژه آسیب رباط  اجراي برگشت تکنیک ها در این سرعت ضعیفتر می شوند و از طرفی بروز آسیب

 .بیشتر خواهد شد
 عضله همسترینگ ، ایزوکینتیک ، سرعت زاویه اي ، خستگی:کلید واژه ها
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