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 پروتوکل گرم کردن  بر روي توان عضالنی اندام تحتانی  ورزشکاران زن 4تاثیر 

 2محمدرضا حسین آبادي ،1هادي تقی زاده

 مربی ورزش ومدرس دانشگاه .1

 ایران نیشابور، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد نیشابور،گروه تربیت بدنی، .2

  چکیده

  .است ي ورزشکاران زن دانشگاه گنبد کاووسپابر روي توان عضالنی  مرینات کششی ایستا و پویات پوتوکل نوع 4هدف از این تحقیق تأثیر  :زمینه و هدف

گروه 5ور داوطلبانه در تحقیق شرکت کردند و به طور تصادفی در به طدانشجوي دختر تربیت بدنی دانشگاه گنبد کاووس  60بدین منظور  :روش بررسی

گروه حرکات  نفر) ss-20s ()12(ثانیه اي  20روه حرکات کششی ایستا گنفر) و ss-30s( )12( ثانیه اي 30نفر)، گروه حرکات کششی ایستا  12کنترل (

 ،کششی یناتاجراي پروتوکل هاي تمر قبل از قرار گرفتند. نفر) Ds-30s( )12( ثانیه 30گروه کششی پویا درونفر) Ds-20s( )12( ثانیه 20درکششی پویا 

 4پس از  بالفاصله  ، سپس گروه هاي تجربی ایستا و پویا حرکات کششی خودست میدانی پرش سارجنت سنجیده گردیدتوان عضالنی پاي افراد بوسیله ت

فقط به مدت . گروه کنترل انجام گردیدانجام دادند. پس از پایان حرکات کششی مجددا آزمون پرش سارجنت دقیقه دویدن نرم  2دقیقه پیاده روي و سپس 

  نرم را اجرا کرد و بالفاصله پرش سارجنت از این افراد تست گردید. قیقه دویدن د 2س و سپدقیقه پیاده روي  4

پویا تاثیري دو تمرین کششی و  )ss;20s( ثانیه اي 20ه اند که تمرینات کششی ایستا نتایج تجزیه و تحلیل این تحقیق نشان داد: یافته ها

همچنین با  ثانیه تاثیر منفی بر روي توان عضالنی پاي ورزشکاران داشت. 30به مدت  ایستا اما تمرینات کششی.  وان عضالنی پا داشتندبر روي تمثبت 

هاي بهترین عملکرد را نسبت به گروه  ) mean:34/36( با میانگین ثانیه 20کششی پویا به مدت گروه ها مشاهده گردید گروه پس آزمون مقایسه میانگین 

  را دارا بودند.دیگر، 

ثانیه قبل  30و  20ثانیه و پویا به مدت  20س نتایج این تحقیق می توان گفت که انجام تمرینات کششی ایستا به مدت براسا :نتیجه گیري

ثانیه قبل از انجام  20از اجراء عملکرد هاي ورزشی (پرش سارجنت) می تواند موجب بهبود سطح عملکرد  ورزشکاران گردد. اما تمرینات ایستا بیش از 

ثانیه و ترجیحا کششی پویا استفاده  20پس بهتراست مربیان براي گرم کردن ورزشکاران خود ازتمرینات کششی زیر  .توصیه نمی گرددعملکردهاي حرکتی 

  کنند.

  ن عضالنی، کششی ایستا، کششی پویاتوا  واژگان کلیدي:
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  مقدمه

نات و ورزشی ارتقاء سطح عملکرد ورزشکاران در تمری مربیان ورزش و دانشمندان هدف اصلی فیزیولوژیست ها ي ورزشی، مدیران بیومکانیک،

گرم از اوایل قرن بیستم  گرم کردن مناسب می باشد. شیوه ران ایکی از راه هاي افزایش سطح عملکرد ورزشک حین مسابقات ورزشی می باشد.

گرم کردن عبارت است  .)1سوب می شد(و یا شکست ورزشکاران محیکی از عوامل موفقیت  وه گرم کردن از نظر متخصصین ورزش،کردن یا شی

آمادگی جسمانی و از اقداماتی که ورزشکار در آغاز فعالیتش، قبل از شروع فعالیت اصلی یا مسابقه به کار میگیرد تا بتواند به سطح بهینه اي از 

غیر فعال بدون انجام فعالیت هاي  ندر گرم کرد شیوه فعال و غیر فعال قابل اجرا می باشد. 2گرم کردن به  ). 2،3،4،5(روانی دست یابد

این حرکات یکی از عوامل بسیار مهم در   .)1به منظور گرم کردن استفاده می گردد(فعالیت هاي جسمانی م کردن فعال از و در گر جسمانی 

قبل از شروع فعالیت مدتی را کاران توصیه میشود شبطوري که مدتهاي طوالنی است که به ورز  )،4،6،7،8 بهبود عملکرد ورزشی به کار میرود (

بپردازند تا بدن با افزایش میزان  درجه حرارت خود، باعث افزایش آزادسازي اکسیژن از میوگلوبین و هموگلوبین، افزایش جریان به گرم کردن 

ث چنین باعو همکاهش ویسکوزیته عضالت  کاهش انرژي،خون عضالت، افزایش حساسیت گیرنده هاي عصبی وسرعت ایمپالسهاي عصبی، 

مربیان، معلمان و ورزشکاران براي کسب موفقیت ناچاراند با پیشرفت علم جلو رفته و تمرینات   ).1،9،10( بهبود آمادگی روانی نیز میگردد

که ناسایی کنند. یکی از مهمترین عوامل مناسب را براي پیشرفت موفقیت آمیز طرح ها و برنامه هاي آمادگی جسمانی و مهارت هاي ورزشی ش

انجام صحیح این تمرینات قبل از شروع ورزش  تأثیر مهمی در بهبود آمادگی جسمانی و همچنین آمادگی روانی دارد، گرم کردن میباشد.

 ،نوع انقباضهاي انجام گرفته. متغیرهاي زیاي همچون مدت زمان گرم کردن، محتواي برنامه گرم کردن، ند باعث موفقیت ورزشکار گرددمیتوا

). یکی از تمریناتی که در 5،11(باید مورد توجه زیاد قرار بگیرنددن و فاصله زمانی گرم کردن با فعالیت اصلی در حین گرم کردن شدت گرم کر

 تعریفشکل ایستا و پویا  2به آن توجه میشود تمرینات انعطاف پذیري و کششی میباشد. انعطاف پذیري به  محتواي برنامه ي گرم کردن

که هر یک از این تکنیک ها باعث افزایش انعطاف  اف پذیري چندین تکنیک کششی ابداع شده استو گسترش انعطمیشوند. براي توسعه 

)کشش تسهیل 5)کشش بالستیک  4)کشش ایستا  3)کشش غیرفعال  2)کشش پویا  1پذیري در عضالت میگردد. این تکنیک ها عبارتند از: 

  .)12،13،14،15(عمقی-عضالنی- عصبی

در برنامه گرم کردن وجود  و نقیض زیادي در مورد استفاده از تمرینات کششی هش هاي انجام شده، نتایج ضدپژو با توجه به

این تمرینات در برنامه از استفاده  را عده اي از محققین تاثیر منفی تمرینات کششی ایستا را بر روي عملکرد بیان کرده اند و ورزشکاران .دارد

در استفاده از تمرینات پویا در گرم بیان کرده اند. این گروه را ر صورتی برخی از محققین کامال نظر مخالف با گرم کردن خود منع کرده اند، د

  .)16،17،18،19،20،21،22،23( کردن نیز نتایج ضدو نقیض زیادي مشاهده گردید

نتیجه به ه آیا براي رسیدن خطور می کند کورزشکاران و مربیان  این سوال در ذهنبه وجود این نتایج ضدو نقیض با توجه 

یا اینکه باید از آنها به خاطر تاثیرات سوئی که بر بیاورند  ات کششی را دربرنامه گرم کردن مطلوب در تمرینات و مسابقات خود باید تمرین
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مان هاي متفاوت بر روي نوع تمرین کششی ایستا و پویا در ز 4اثربخشی ر براي حل این چالش ها ضلذا تحقیق حا .عملکرد دارند اجتناب کرد

در ضمن با توجه به اینکه اکثر تحقیقات انجام شده در این  توان انفجاري پاي ورزشکاران زن دانشگاه گنبد مورد مطالعه و بررسی قرار داد.

استفاده ورزشکاران و امید است نتایج این طرح مورد  لذا تحقیق حاضر بر روي زنان ورزشکار انجام گردید.زمینه بیشتر روي مردان بوده است 

    مربیان ورزشی قرار گیرد.

  روش کار

دانشجویان تربیت بدنی دختر  ي حقیق را کلیهتجربی است. جامعه پژوهش در این تاین پژوهش یک روش مطالعه ي نیمه 

به طور داوطلبانه و با  کنترل قدرت بر تغییرات سن رنج سنی یکسان به منظور  دانشجو با 60دانشگاه گنبد کاووس تشکیل میداد. تعداد 

با نوع طرح، اهداف و روش  کننده ابتدا طی جلسه اي داوطلبان شرکت استفاده از روش نمونه گیري تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند. 

به محقق تحویل و رضایت نامه شرکت در این طرح را تمام افراد پس از تکمیل فرم سالمت عمومی آشنا شدند. در پایان این جلسه اجراي طرح 

کشش به روش گرم کردن اول: نفره تقسیم شدند که شامل گروه  12گروه 5پس از انتخاب نمونه، دانشجویان به صورت تصادفی در  دادند.

به پویا گرم کردن به روش  مگروه سو )،ss20s( ثانیه 20ایستا به مدت  کششبه روش گرم کردن دوم: ، گروه )ss30s( ثانیه 30به مدت ایستا

) کششی گروه کنترل (بدون گرم کردندر نهایت  و )ds20s( ثانیه 20)، گروه چهارم: گرم کردن به روش پویا به مدت ds30s(ثانیه  30مدت 

  بودند.

  روش جمع آوري داده ها

توده بدن)  آنتروپومتریک ( شامل سن، قد، وزن و نمایه از آزمودنی ها پیش آزمون شامل: اندازه هايقبل از شروع برنامه تمرینی 

اجراء سپس بعد از اعمال برنامه تمرینی مجددا از گروه ها پرش سارجنت  .و توان انفجاري پاها با استفاده از ازمون پرش سارجنت به عمل آمد

   گردید.

 برنامه تمرینی

درجه حرارت عضالنی براي باال بردن همه ي آزمودنی ها  شرکت کردند.آزمودنی ها در برنامه تمرینی  پس از گرفتن پیش آزمون،

دور سالن ورزشی دانشگاه درصد  50با حداکثر اکسیژن مصرفی دقیقه  4حدود  ،درصد حداکثر اکسیژن مصرفی 30تا 20با دقیقه   6پس از 

انجام  پس از نجام داد و سایر گروه هاسپس گروه کنترل عمل پرش سارجنت خود را بدون اجرا هیچ فعالیت بدنی دیگر ا .کردند دویدنشروع به 

هر گروه به خاطر از بین نرفتن تاثیرات  پس از اجراي پروتوکل کششی  سریعاعمل پرش سارجنت  پرش را انجام دادند.پروتوکل تمرینی خود 

ین ، سپس میانگآنها انجام داددقیقه استراحت بین  5/1با فاصله  پرش  3هر فرد  دقیقه انجام گردید. 6در کمتر از کشش بر روي عملکرد افراد 

  پرش ها به عنوان امتیاز فرد ثبت گردید. 

  برنامه تمرینی هر گروه به شرح زیر بود:
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هنگام اجراي  کشش ها از یک کر شده براي هر گروه انجام گردید. با مدت زمان هاي ذ 2و 1طبق جداول پروتوکل هاي کششی 

  ده ثانیه استراحت مدنظر گرفته میشد. پا به پاي مخالف 

  کششی ایستاپروتوکل : 1جدول 

 کشش عضالت پالنتار فلکسور:

د و فرد به  پشت روي زمین دراز کشیده و محقق درحالی که زانوي فرد کامال در حالت اکستنشن قرار داردمچ پا را به وضعیت دورسی فلکشن می بر

  نگه می دارد.

  کشش عضالت  بازکننده ران 

فرد زانو خود را کامال خم کرده است مفصل ران را کامال خم می کند و این وضعیت را فرد به پشت روي زمین دراز کشیده و محقق در حالی که 

  حفظ می کند.

  کشش عضال ت همسترینگ

کرده و فرد به پشت روي زمین دراز کشیده و محقق در حالی که فرد زانوي خود را کامال در وضعیت اکستنشن نگه داشته است, مفصل ران را کامال خم 

  نگه می دارد.درهمین وضعیت 

  کشش عضالت خم کننده ران

ن ران فرد به شکم روي زمین دراز کشیده و محقق زانوي فرد را از روي زمین بلند میکند و در حالی که زانوي فرد مقداري فلکشن دارد عمل اکستنش

  را انجام داده و این وضعیت را حفظ می کند.

  کشش چهار سر ران

ده و محقق کامال زانو را خم می کند تا زمانی که پاشنه فرد به باسنش برخورد کند در طول حرکت مفصل ران در فرد به شکم روي زمین دراز کشی

  اکستنشن قرار دارد.

  

  وتوکل کششی پویار: پ2جدول 

  کشش عضالت پالنتار فلکسور

ارادي عضالت دورسی فلکشن پاي خود را منقبض می کند فرد بر روي یک پا می ایستد و در حالی که زانو کامال در حالت اکستنشن قرار دارد به طور 

  حرکت دورسی فلکشن را تا زمانی که پنجه هاي پا باال بیایند انجام میدهد و این حرکت را به طور فعال انجام میدهد

  کشش عضالت  بازکننده ران

دو به طور ارادي عضالت فلکسور ران ران را منقبض می کند و این فرد با زانوي خم شده مفصل ران خود را تا زمانی که ران نزدیک سینه برسد خم می کن

  .حرکات را به طور فعال انجام میدهد

  کشش عضالت همسترینگ

ي بدن فرد به طور ارادي عضالت فلکسور ران را در حالی که زانو ها کامال باز هستند با انجام فلکشن مفصل ران منقبض می کند, پاها به سمت جلو

  د.بلند می شون

  کشش عضالت خم کننده ران
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مل اول فرد یک پا را از روي زمین در حالی که زانو و ران مقداري به فلکشن می روند بلند میکند و سپس پاهاي خود را به طرف عقب بدنش با ع

  اکستنشن در مفاصل ران و زانوي خود می برد.

  کشش عضالت چهار سر ران

  را با حرکت فلکشن زانو هایش تا زمانی که پاشنه پا به باسنش برخورد کند منقبض می کند فرد به طور ارادي عضالت همسترینگ خود

  

  تجزیه و تحلیل داده ها

تشخیص شرایط پس از  .) نمایش داده شد3داده هاي توصیفی به صورت شاخص هاي آمارتوصیفی در قالب جدول شماره (

براي مقایسه بین هاي همبسته و براي گروه  tاز آزمون  ،هر گروه آزمون و پس آزموندر پیش براي تجزیه و تحلیل داده ها آزمون پارامتریک 

انجام گرفت و سطح معنی داري  17نسخه  SPSSکلیه عملیات آماري از طریق نرم افزار  .) استفاده شدANOVAگروه ها از تحلیل واریانس (

p≤ 0/05 .در نظر گرفته شد  

  نتایج تحقیق 

  پومتري آزمودنی ها را نشان می دهد.نتروبرخی خصوصیات آ 3جدول 

  خصوصیات آنتروپومتري آزمودنی ها -3جدول 

                            گروه           

  متغیر                               

  کیلوگرم/قد مجذور    (BMI)  قد (سانتیمتر)       وزن (کیلوگرم)           سن (سال)           

              9/20±4/1   3/161±2          1/58±1/5                3/20±2/1               ثانیه 30ایستاکششی       

           3/21±3  163±2/7          3/55±2/4              1/20±5/1               ثانیه 20کششی ایستا       

              5/21±2/1  2/162±5/4       7/56±5/6              20±21/0                ثانیه 30کششی پویا       

              1/22±2/2  3/163±6/4       1/60±8/4             5/20±3/1               ثانیه 20کششی پویا       

              7/21±3/ 3  5/162±2/3       1/57±2/3             20±66/0               گروه کنترل            

 

در نمرات پیش و پس از آزمون توان زوجی بهبود قابل مالحظه اي  tنتایج حاصل از این تحقیق با استفاده از روش آماري 

 هردو تمرینات کششی پویاثانیه و همچنین در  20ی ایستا به مدت عضالنی اندام تحتانی افراد پس از انجام تمرینات کشش

قابل  ثانیه و همچنین گروه کنترل  30این نتایج در گروه هاي کششی ایستا به مدت  تفاوت  اما .)p≤0/05( مشاهده گردید

 ).4(جدول )p≥0/05( مالحظه نبود

  ) در گروه هاي تمرین و کنترل قبل و بعد از تمرین(سانتی مترتغییرات توان انفجاري پاها  -4جدول 
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             Sig         T  نگین بعدمیا           میانگین قبل          گروه ها                   

          1/16-        0/271        1/13±32/26       1/17±32/01  کنترل                     

          5/46-        0/001       1/72±34/69       1/19±31/84  ثانیه 20کششی ایستا           

          1/29        0/222       1/08±31/09       1/30±31/45  ثانیه 30کششی ایستا          

           7/18-        0/001       1/84±34/36       1/17±31/74  ثانیه 20کششی پویا           

           5/95-        0/001      2/10±34/16       1/04±31/92  ثانیه 30کششی پویا           

  

میانگین نمره هاي پس آزمون، توان انفجاري اندام تحتانی گروه ها با استفاده از روش عالوه بر این، پس از مقایسه و بررسی 

 یعنی متغیر هاي مستقل .)p<0/05, F=11/06(تفاوت معنادار بود) مشخص شد بین گروه ها ANOVAآماري تحلیل واریانس یک طرفه (

داشت. با ثانیه) آثار متفاوتی بر توان انفجاري اندام تحتانی  30و  20ثانیه و همچنین کششی پویا  30ثانیه و  20کششی ایستا به مدت  (

ثانیه تاثیر بیشتري بر توان انفجاري اندام تحتانی  20ثانیه و همچنین کششی ایستا  20پویا استفاده از آزمون توکی مشخص شد که کششی 

 .)P>0/05( انی گروه ها ممکن است داشته باشدري اندام تحتثانیه حتی تاثیر منفی بر توان انفجا 30کششی ایستا و  )P<0/05( گروه ها دارد

نمره هاي پیش آزمون توسط تحلیل واریانس یکطرفه حاکی از آن بود که بین گروه ها تفاوت معنی داري وجود متذکر می گردیم که نتایج 

  .)p>0/05,F=.396( ندارد

  بحث و نتیجه گیري

دختران جوان دانشگاه  شی ایستا و پویا  بر روي توان عضالنی اندام تحتانیپروتوکل کش 4 اثرهدف از پژوهش حاضر، مقایسه 

 20ثانیه و هردو کششی پویاي  20به طور معنی داري در گروه هاي کششی ایستادر این پژوهش توان عضالنی اندام تحتانی  گنبد کاووس بود.

افزایش  مشابه این تحقیق، )2005و همکاران( 3فایکن بوم )،2006(2یل، دانکن و دي ف)2009و همکاران(  1جوز شلتون افزایش یافت.ثانیه  30و

و  4جفريدر تحقیقی دیگر  .معنی داري در توان انفجاري اندام تحتانی گروه هاي خود پس از انجام تمرینات کششی ایستا یا پویا مشاهده کردند

ش ورزشکاران انشگاهی مورد بررسی قرار دادند و اگرچه اختالف معنی تاثیر تمرینات کششی ایستا و پویا را بر روي ارتفاع پر )2010همکاران (

، به ترتیب گروه در گروه هاي که تمرینات کششی ایستا و پویا را انجام دادند و سپس پرش را اجرا کردندداري بین گروه ها مشاهده نگردید اما 

) مشابه 2005و همکاران ( 5که این نتایج با نتایج مک میلنتر ارتفاع پرش آنها مشاهده گردید، اافزایش در مقد %2و  %8/1کششی ایستا و پویا 

میتوان به تغییرات فیزیولوژیک و روانی که حرکات کششی قبل از اجراي یک علل افزایش عملکرد پرش را . )16،17،24،25،26(می باشد 

                                                
1. Jose Shelton  
2 . Duncan and Woodfield 
3 . Faigenbaum  
4 .Jeffrey 
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و اجراي  ال امواج عصبی همزمان با باال رفتن دماي مرکزي بدن هنگام گرم کردنسرعت انتق عملکرد ورزشی بر روي بدن دارد را بیان کرد.

افزایش حساسیت گیرنده هاي  . )27( می یابد و از این رو، سرعت انقباض عضالنی بیشتر می شودحرکات کششی قبل از عملکرد، افزایش 

در دستگاه عصبی مرکزي می شود و به دنبال آن پیامها هرچه  عصبی و نیز سرعت تکانه هاي عصبی، موجب باال رفتن سرعت پردازش اطالعات

اما نکته اي که نیاز به توجه بیشتري  به دستگاه حرکتی منتقل می شوند، پیامد آن نیز یک پاسخ حرکتی سریع به محرك وارده است.سریعتر 

نتایج به دست  .ش نسبتا شدید خون رسانی بودزمان نگهداشتن انقباضها در حرکات کششی به خصوص کششهاي ایستا با توجه به کاهداشت 

تاثیر قبل از یک عملکرد حرکتی رینات کششی پویا نسبت به تمرینات کششی ایستا تم اجراي  آمده از تحقیق حاضر حاکی از آن بود که

نسبت به ایستا می باشد. در توسط تمرینات کششی پویا دماي مرکزي بدن  بیشتر که دلیل آن باال رفتن بیشتري بر روي عملکرد حرکتی دارد

از دید گاه برخی . )28( نتیجه سرعت تکانه هاي عصبی افزایش می یابد که خود نیز سبب تاثیر بیشتري بر افزایش ارتفاع پرش می گردد

که  اطر نشانالبته باید خ: محققین تمرینات کششی ممکن است هیچ و یا حتی تاثیر منفی بر روي عملکرد پرش سارجنت گروه ها داشته باشد

که البته این اختالف  ،ثانیه مقداري کاهش در ارتفاع پرش سارجنت افراد مشاهده گردید 30در تحقیق حاضر نیز در گروه تمرینات کششی ایستا

و  8م) و روزن با2007و همکاران( 7)، آلپ کایا2007(6جیسون براند بورگاین نتایج با نتایج محققانی همچون: ). p>0/05( معنی دار نبود

وتوکل راین محققین را با تحقیق حاضر می توان در عللی همچون نوع پعلل اختالف یافته هاي  ،همخوانی ندارد) 20،21،29( ”1995همکاران 

برخی  هر کشش، نوع جنسیت و یا حتی سن آزمودنی ها دانست.نی مورد استفاده شده، مدت زمان تمرینات ایستا و یا پویا، مقدار تکرار یتمر

ش فعالیت ه عواملی همچون کاهبثانیه  20ایستاي باالي  ین علت کاهش ارتفاع پرش گروه هاي خود را پس از انجام پروتوکل کششیمحقق

برخی از محققین فعالیت عضالت را  می گردد.باعث کاهش سفتی عضالت و تاندون ها  کششی  زیرا حرکاترفلکس دوك عضالنی دانست، 

 30م حرکات کششی باالي ، که یافته ها حاکی از کاهش فعالیت عصبی پس از انجامورد مقایسه قرار دادند EMGدرحین انواع گرم کردن با 

برخی از محققین علت این کاهش را کاهش سفتی تاندون  هرچند مکانیسم دقیق این فعالیت عصبی در ابهام می باشد. . )30،31،32(ثانیه بود 

که باعث کاهش ارسال پیام از تاندون گردد - است باعث افزایش یک شلی در واحد عضله و عضله در حین عمل کشش می دانند، که ممکن

در تحقیق خود بیان کردند که در حالی که تمرینات کششی موجب  10و استندلی 9). هرچند مک نایر33،34به سیستم اسکلتی گردد(عضله 

اوسیالسیون اندازه گیري گردید مشخص وتري با تکنیک   –عضالنی  هنگامی که سفتی واحد  ، اماافزایش دامنه حرکتی مفصل مچ پا می گردد

کزاز عضالنی  که شباهت زیادي به نگهداري انقباض ایستا به مدت طوالنی  ندارد. وتري  –این تمرینات تاثیري بر سفتی واحد عضالنی  شد که

ثرسرعت مصرف می کند بلکه به شدت مانع جریان خون با حداک ATPچون نه تنها  دارد موجب بروز خستگی سریع در واحد حرکتی می شود.

                                                
6 . Jason Brandenburg 
7 . Alpkaya  
8 . Rosenbaum 
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تخلیه  خارج سلولی، K+همچنین خستگی در فعالیت ورزشی شدید ممکن است بدلیل تجمع  ).36در شبکه مویرگی خواهد شد( 

صال قوي در نتیجه کاهش تعداد پلهاي عرضی میوزین که در وضعیت ات به درون شبکه سارکوپالسمی 2Ca+،کاهش آزادسازي ATPموضعی

و غیر فعال سازي آنزیمهاي اصلی ناشی از  )35می شود ودر نتیجه تولید نیرو از طریق عضله کاهش می یابد(  قراردارند، (وضعیت تولید نیرو)

درون تار عضله  خستگی عضالنی حاصل از فعالیت شدید در نتیجه تجمع فسفات درون سلولی و یونهاي هیدروژن ).36حالت اسیدي باشد( 

در صورتیکه تکرار سریع  ). 35(این محصوالت سوخت وسازي با پروتئینهاي انقباضی تعامل دارند ونیروي تولیدي عضله را کم می کنند .باشد

دلیل ازدیاد تنش احتمالی به علت عدم برگشت  دهند.می تنشی را که هر واحد حرکتی یا تار عضالنی می تواند ایجاد کند افزایش  ،محرکها

کلسیم بیشتري در دسترس آنزیم  ،لسیم به رتیکولوم سارکوپالسمیک در فاصله بین اعمال محرکها است که در نتیجهکامل یونهاي ک

  .واین حالتی مشابه حرکات کششی پویا است ) 37( بیشتري در تار عضالنی می شود قرار می گیرد وموجب تنش ATPaseاکتومیوزین 

  نتیجه گیري

قبل از ثانیه  30و  20به مدت و پویا  ثانیه 20به مدت  انجام تمرینات کششی ایستاگفت که براساس نتایج این تحقیق می توان 

ثانیه قبل از  20گردد. اما تمرینات ایستا بیش از ورزشکاران  عملکرد سطح  (پرش سارجنت) می تواند موجب بهبود اجراء عملکرد هاي ورزشی

   توصیه نمی گردد.انجام عملکردهاي حرکتی 
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Abstract 

Objective: The purpose of this study was to compare the effects of 4 stretch 

protocols, on explosive force of lower body female athlete in the University of 

Gonbad Kavous. 

 Method: The 4 protocols were: 1) walk plus run (WR) +30 seconds static stretch 

exercise 2) WR plus 20 seconds static stretch exercise 3) WR plus 30 seconds 

dynamic stretch exercise 4) WR plus 20 seconds dynamic stretch exercise. sixty 

women athlete Physical Education from the university of Gonbad Kavous voluntarily 

participated in the study and were randomly divided into5 groups: control 

group(n=12) , group of static stretching for 30seconds(ss-30s) (n=12), group of static 

stretching for20seconds(ss-20s) (n=12), group of dynamic stretching for 20 
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seconds(Ds-20s) (n=12)and group of dynamic stretching for 30 seconds (Ds-30s) 

(n=12) .Before performing stretching exercise protocols, individuals leg muscular 

power was determined by testing vertical Jump, then experimental groups performing 

the static and dynamic stretching after4minutes of walking and running for 2 minutes. 

After the end of stretching, vertical jump test was performed again. Control group 

only performed walking for 4-minute, and then running for 2 minutes and after that 

vertical jump was tested immediately.  

Result: The results of this study have shown that Static stretching for 20seconds (ss; 

20s) and2 dynamic stretching exercises had appositive affection leg muscle power. 

But stretching exercises for 30secondshave had a negative impact on athlete's foot 

muscular power. Then from the analysis of the average of ANOVA tests, we found 

that the group of dynamic stretching for 20 seconds with the (mean: 34/36) had the 

best performance in comparison with others. 

Conclusion: Based on these results we can say that static stretching for 20 seconds 

and dynamic exercises for 20 or 30 seconds before performing the exercise (jump 

Sargent) can improve the performance of athletes. But static exercises more than 20 

seconds before the motor performances is not recommended. 

Key word: explosive force, static stretch, dynamic stretch  
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