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چکیده
زمینه و هدف :از جمله دالیلی که موجب شده است تا ورزشکاران نتوانند در رشتههای ورزشی خاص
به حداکثر قابلیت خود در پرش عمودی برسند ،میتوان به عدم توجه به عوامل تأثیرگذار بر پرش
عمودی یا توجه بیش از حد بر جنبههای خاصی از مهارت اشاره کرد (حسینی و کماسی،47 :4731 ،
هی .)86 :4731 ،4هدف از اجرای این پژوهش بررسی اثر نسبت طول اندام تحتانی بر چرخهی
کشش -انقباض در اجرای پرش عمودی ضد حرکت بود.
روش بررسی 41 :دانشجو با نسبت طول قد نشستهی کمتر از  15درصد (گروه )4و  43دانشجو با
نسبت طول قد نشستهی بیشتر از  11درصد (گروه )5در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفتند .پای
غالب همهی آزمودنیها پای راست بود و همهی آنها از لحاظ قدرت عضالت بازکنندهی زانو و
سابقه ی ورزشی همسان شدند .این افراد فاقد هرگونه آسیب یا بیماری در ناحیهی اندام تحتانی
بودند .ابتدا اندام های لگن ،ران ،ساق و مچ پا در سمت راست بدن با استفاده از مارکرهای کروی
منعکسکنندهی نور عالمتگذاری شدند .سپس با استفاده از سیستم  MOTION ANALYSIS 3Dبا
شش دوربین متغیرهای کینماتیکی پرش ضد حرکت (تغییرات زاویه و سرعت و زمانبندی پرش)
آزمودنیها اندازهگیری و ثبت گردید .برای تحلیل آماری از آزمون Independent Sample T-test
با سطح معنیداری  α = 0.05استفاده شد.
یافتهها :یافتهها نشان دادند که سرعت انقباض اکسنتریک عضالت بازکنندهی زانو در گروه  4و  5به
ترتیب برابر با 453/14±46/86و  447/81±57/33بود که اختالف بین آنها معنیدار نبود(.)P=1/564
همچنین سرعت انقباض کانسنتریک عضالت بازکنندهی زانو در گروه  4و  5به ترتیب برابر با 71/78
 588/73 ±و  511/71 ± 58/67بود که اختالف بین آنها نیز معنیدار نبود (.)P =1/561
نتیجهگیری :بنابراین میتوان نتیجه گرفت که نسبت طول اندام تحتانی بر چرخهی کشش -انقباض
اثر چندانی ندارد و عاملی تعیینکننده در بهکارگیری کارآمدتر چرخهی کشش -انقباض نیست.

Hay, James (1975) 1
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مقدمه
در  11سال گذشته ،افزایش قدرت عضالنی برای اجرای بهترر
مهارتهای ورزشی موضوعی مورد توجه بوده که در خصروص
آن تحقیقات بسیاری به عمرل آمرده اسرت ،امرا در زمینرهی
توسررعهی ترروان انفجرراری و تررأثیر آن در عملکرررد ورزشرری
اطالعات کمتری در دست است .با توجه به اهمیت دسرتیابی
به حداکثر ارتفاع در مهارت پرش عمودی بهعنوان تست توان
انفجاری و مکانیزم ترداوم در دسرتیابی و نگهرداری حرداکثر
ارتفاع در طول فعالیتهای ورزشی همچون والیبال ،بسکتبال
و هندبال ،توجه محققان از جنبههای متفاوتی به شناسرایی و
مطالعررهی متغیرهررای تأثیرگررذار بررر ارتفرراع پرررش عمررودی،
معطوف شرده اسرت (هری ،86 :4731 ،کلرین،15 :4766 ،4
رابرتی و اسکوت.)71 :4777 ،5
از آنجایی که ارتفاع پرش عمودی به فرایندهای
فیزیولوژیکی سیستمهای عصبی -عضالنی و پارامترهای
کینتیکی و کینماتیکی وابسته است (هاگوناور ،لیگنئر،7
 ،578 :5111کووالسکی ،14 :5117 ،1پاسوک ،ارلین:5114 ،1
 )711بررسی عوامل تأثیرگذار در اجرای بهینهی پرش
عمودی و در اجرای مهارتهایی چون والیبال و بسکتبال که
دستیابی به ارتفاع بیشتر بر میزان موفقیت تأثیرگذار است،
مورد توجه محققان قرارگرفته است (کومی،67 :4761 ،8
ورل ،اسمیت ،411 :4771 ،3پاسوک ،ارلین.)711 :5114 ،
با توجه به اینکه ویژگیهای جسمانی بدن یکی از عوامل
تعیینکننده و مؤثر در رسیدن ورزشکاران به نقطه اوج در
اجرای مهارتهای ورزشی به شمار میرود ،شناسایی میزان
تأثیر آن مورد توجه استرعدادیابها ،محققران ،مربیران،
ورزشکاران و دستاندرکاران امور ورزش حرفهای میباشد .در
حقیقت اگرچه ابعاد و فیزیک بدنی تنها جزء الزم و ضروری
برای بهبود و افزایش سطح مهارت بازیکنان نیست ،ولی
بهعنوان پیشنیازی برای موفقیت شرکتکنندگان در ورزش
محسوب میشود و میتوان گفت که خصوصیات و ابعاد
فیزیکی ورزشکاران از جمله فاکتورهای تأثیرگذار بر سطح
عملکردی بازیکنان بوده و بهعنوان یکی از عوامل برتری یک
ورزشکار نسبت به ورزشکار دیگر شناخته شده است (نیگ،
1.
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هرزوینگ .)11 :4771 ،6طول اندام تحتانی ورزشکاران را
میتوان یکی از این فاکتورها دانست ،اما متأسفانه مطالعات
در زمینهی ،تأثیر طول اندام بر عوامل زمینهساز عملکرد
بهینه ورزشی بسیار محدودند.
یکی دیگر از عوامل مؤثر برر اکثرر مهرارتهرا و اجراهرای
ورزشرری ،بررهویررژه عملکرررد پرررش عمررودی ،چرخرره کشررش-
انقباض 7است .این چرخه شامل سه مرحله است:
(الف) مرحله انقباض برونگرا یا انقباض اکسنتریک( 41فاز
منفی) ،44
(ب) مرحله استراحت (استهالک) که به آن زمان مکر 45
هم گفته میشود،
(ج) مرحله انقباض درونگرا یا انقباض کانسنتریک( 47فاز
مثبت) 41؛ مرحلهی سوم به طور خاص در پرشها تیرک آف41
نام دارد (رابرگز.)4115 :4777 ،48
الگوی انقباض اکنسنتریکی را که بدون وقفه بهوسیله
انقباض کانسنتریکی ادامه مییابد ،چرخه کشش– انقباض
میگویند (کومی .)87 :4768 ،در اجرای اکثر فعالیتها و
حرکات کل بدن ،از جمله راه رفتن نسبتاً آهسته ،از چرخهی
کشش– انقباض استفاده میگردد .با وجود این ،استفاده از
چرخهی کشش– انقباض در حرکاتی که مستلزم انجام
حرکت نوسانی رو به عقب میباشد ،مشهودتر است .برای
مثال ،هنگام تاب دادن چوب گلف ،حرکت نوسانی رو به
عقب چوب گلف با انقباض اکسنتریک همان عضالتی که به
دنبال آن برای ایجاد حرکت نوسانی رو به پایین بهصورت
درونگرا منقبض میشوند ،متوقف میشود .مرحله
برونگرایی حرکت نوسانی بهطرف عقب معموالً با آغاز
چرخش تنه به سمت عقب و قبل از کامل شدن حرکت
نوسانی بهطرف عقب تشدید میشود (کومی.)415 :4775 ،43
.)415
در این تحقیق تالش شد تا با بررسی عوامل دخیل در
بهبود چرخه کشش -انقباض ،موجب بهبود عملکرد و
رسیدن به موفقیت ورزشی در بسیاری از رشتههای ورزشی
8.

)Nigg, B. and W. Herzog (1994
)Stretch-Shortening Cycle (SSC
10. Eccentric Contraction
11. Negative Phase
12. Pause Time
13. Concentric Contraction
14. Positive Phase
15. Takeoff
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شویم و به این سؤال پاسخ دهیم که آیا نسبت طول اندام
تحتانی )SHR( 4بر عملکرد چرخه کشش -انقباض تأثیری
دارد؟ تا با فرض وجود این اثر ،معیاری برای انتخاب افراد در
رشتههای ورزشی که چرخهی کشش -انقباض از عوامل
اصلی آن به شمار میرود ،در نظر بگیریم و همچنین با انجام
حرکات کارآمدتر و سریعتر به بهبود تکنیک چنین حرکاتی
کمک کنیم.
مواد و روشها
تحقیق حاضر از نوع نیمه تجربی و از لحاظ هردف ،کراربردی
اسررت .جامعرره آمرراری ایررن تحقیررق را کلیررهی دانشررجویان
تربیتبدنی دختر دانشگاه شهید باهنر کرمان تشرکیل دادنرد.
نمونرره آمرراری شررامل دو گررروه بودنررد .گررروه اول شررامل 41
دانشجوی دختر سالم با میانگین جرم بدن 13/11 ± 41/41
کیلرروگرم و نسرربت طررول انرردام تحتررانی 17/63 ± 1/56
سانتیمترر و گرروه  5شرامل  43دانشرجوی دخترر سرالم برا
میانگین جرم بدن  17/14 ± 44/68کیلوگرم و نسبت طرول
اندام تحتانی  11/81 ± 1/83سانتیمتر بودند .کلیرهی افرراد
بهصورت نمونهگیری هدفدار از بین  68نفر دانشجوی دخترر
تربیتبدنی دانشگاه شهید باهنر کرمان انتخاب شدند.
برای انتخاب آزمودنیهای مورد نظر ،پس از اندازهگیری
طول قد نشسته ،طول قد ایستاده ،جرم بدن و قدرت عضالت
بازکنندهی زانو ،دادهها برای مقایسه و همسانسازی به
نرمافزار  SPSS 21منتقل شدند .از آنجا که قدرت عضالت
اندام تحتانی و سابقهی ورزشی افراد میتواند در چرخهی
کشش -انقباض اندام تحتانی آنها اثرگذار باشد (کومی،
 ،451 :4761کومی ،)64 :4761 ،با استفاده از آزمون
کلموگروف -اسپیرنف و شاپیروویلک و سپس آزمون
 Independent Sample T-testنرمالیتی آنها را بررسی
کردیم .ابتدا آنها را از لحاظ سابقهی ورزشی همسان کردیم
بهطوریکه افراد آماتور و حرفهای را از نمونهی خود حذف
کردیم .سپس برای نرمالیزه کردن قدرت و مقایسهی صحیح
قدرت بین گروهها ،قدرت عضالت را به وزن بدن تقسیم
(رابطهی ( )4روبینسون و نی )575 :5113 ،5و آزمودنیهای
باقیمانده را از لحاظ قدرت نرمالیز شدهی اندام تحتانی نیز
همسان کردیم.
)Sitting Height Ratio (SHR
)Robinson, R. and R. Nee (2007
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(رابطه )4

سپس از طریق رابطهی ذیل نسبت قد نشسته هر شخص
را به دست آوردیم (بوگین و وارالسیلوا)4111 :5141 ،
(رابطه )5

سررپس آزمررودنیهررا را برره سرره گررروه باالتنرره بلنررد
( ،)SHR >= 55باالتنه کوتاه ( ،)SHR =< 50و دارای نسبت
مناسب طول انردام تحترانی بره فوقرانی ( )55 > SHR <50
تقسیم کردیم (بوگین و وارالسریلوا .)4113 :5141 ،7افررادی
که از نسبت مناسب اندام تحتانی به فوقانی برخوردار بودند را
از تحقیق حذف کرده و گروه باالتنه بلنرد و باالتنره کوتراه را
برای بررسیهای بعدی انتخاب کردیم.
معیارهای ورود به مطالعه عبارت بودند از )4 :جنسیت
دختر )5 .دانشجوی در حال تحصیل در رشتهی تربیتبدنی
دانشگاه شهید باهنر کرمان.
معیارهای خروج از تحقیق به این صورت بود )4 :نداشتن
شاخص نسبت طول اندام تحتانی کمتر از  11سانتیمتر برای
گروه باالتنه کوتاه و بیشتر از  11سانتیمتر برای گروه باالتنه
بلند (بوگین و وارالسیلوا)4113 :5141،؛  )5نداشتن میانگین
قدرت نرمالیز شدهی عضالت اندام تحتانی 4/77±1/71
کیلوگرم ،تا توانایی استفاده از چرخهی کشش -انقباض تحت
تأثیر قدرت عضالت پا قرار نگیرد (کومی)451 :4761 ،؛
 )7نداشتن میانگین سابقهی ورزشی برابر با ± 41/57
 76/35ماه برای گروه باالتنه کوتاه و  18/17 ± 53/53ماه
برای گروه باالتنه بلند ،چرا که مهارت در رشتههای ورزشی
مختلف ،میتواند انجام پرش ضد حرکت 1را بهبود بخشد
(کومی( )64 :4761 ،حرفهایها و آماتورها حذف شدند)؛
 )1داشتن سابقهی عمل جراحی ،دردهای حاد یا مزمن در
اندام تحتانی و بیماریهای عصبی ،عضالنی و اسکلتی در
اندام تحتانی؛  )1ابتال به آسیبدیدگی در اندام تحتانی در
طول دورهی انجام تست گیری؛  )8عدم ادامه تحقیق از سوی
آزمودنی به هر دلیلی.

)Bogin, Barry. Varela-Silva, Maria Inês (2010
)Counter Movement Jump (CMJ

3.
4.
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قبل از شروع تحقیق ،روش و هدف برای آزمودنیها شرح
داده شد و رضایتنامهی کتبی از آنها اخذ گردید.
برای اندازهگیری متغیرهای کینماتیکی پرش ضد حرکت،
مارکرهای کروی انعکاسی پسیو بر روی نقاط خار خاصره
قدامی فوقانی ( ،)ASISبخش خارجی مفصل زانو و قوزک
خارجی مفصل مچ پا در سمت پای برتر آزمودنیها با استفاده
از چسب دوطرفه فیکس شدند (بوبرت)188 :4768 ،4
(تصویر .)4آزمودنیها در منطقهی مشخص شده قرار
میگرفتند و در حالیکه دستهایشان به کمر بود (همتفر،
بهپور ،حسنوند ،)45 :4771،پرش ضد حرکت را انجام
میدادند .متغیرهای کینماتیکی پرش در طول مدت شروع
حرکت تا ادامه حرکت پس از پرش ثبت شد .برای هر نفر 7
تکرار اجرا شد که بین هر تکرار  1ثانیه استراحت داده میشد
(هارمان .)651 :4771،5بهترین پرش از لحاظ بیشترین
سرعت انقباض اکسنتریک برای تحلیلهای بعدی انتخاب
میشد.
دورهی زمانی انقباض اکسنتریک عضالت قدامی ران پا
در طول پرش عمودی ضد حرکت ،از ابتدای حرکت تا
حداکثر فلکشن مفصل زانو (حداقل زاویهی بین ران و ساق
پا) تعریف شد (سیمونسن ،پولسن )577 :4771 ،7و برای
اندازهگیری سرعت زاویهای انقباض اکسنتریک ،اختالفزمان
و زاویهی مفصل زانو در لحظهی شروع حرکت و در لحظهی
رسیدن زانو به حداقل زاویهی ممکن را محاسبه کرده و در
رابطهی ذیل قراردادیم:
(رابطه )7
(لینترون)43 :5114 ،1

1.

Bobbert, M. F. Mackay, M. D. Huijing, Schinkelshoek,
)P. A. and Schenau, G. J. van Ingen (1986
2. Harman, Everett A . Rosenstein, Michael T. Frykman, Peter
)N. Rosenstein, Richard M. (1990
)3. Simonsen , Voigt. poulsen, Dyhre. Klausen (1995
)4. Linthrone, Nicholas (2001

تصویر  :3محل قرارگیری مارکرهای انعکاسی

دورهی زمانی انقباض کانسنتریک عضالت قردامی ران پرا
در طول پرش عمودی ضد حرکرت ،از لحظرهای کره زاویرهی
زانو در حال افزایش بود تا حداکثر اکستنشرن کامرل مفصرل
زانو تعریف شد (سیمونسن و همکاران )577 :4771 ،و بررای
اندازهگیری سرعت زاویهای انقباض کانسنتریک ،اختالف زمان
و زاویهی مفصل زانو در لحظهی شروع صعودی زاویرهی زانرو
تا لحظهی رسیدن زانو به حداکثر ممکن را محاسربه کررده و
بهطور مشابه در رابطهی ( )7قراردادیم.
تصویر نشانگررهرا هنگرام پررش برا اسرتفاده از سیسرتم
سرره بُعرردی  Motion Analysisبرره همررراه  8دوربررین
اپتوالکترونیک ضبط شد .این سیستم قرادر بره فریلمبررداری
سهبُعدی تا 711فریم در ثانیه مریباشرد .بررای ایرن تحقیرق
فرکانس دوربینها  451هرتز در نظر گرفته شد (رودن بوسچ
و همکاران( )5461 :5147 ،1مورنو ،مندس)4831 :5144 ،8
(تولچین ،اورندورف .)118 :5141 ،3چیردمان دوربرینهرا بره
نحوی بود کره هرر مرارکر در هرر لحظره حرداقل توسرط دو
دوربین رؤیت مریشرد (تصرویر  .)5دادههرای ضربطشرده در
محیط نرمافزار  CORTEXنسخه  5/1مورد تجزیه و تحلیرل
قرار گرفت.
5.

)Rodenbusch, T.L.M (2013
)Moreno, C.C. Mendes, L.A. Lindquist, A.R. (2011
)7. Tulchin, K., M. Orendurff, and L. Karol (2010
6.
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تصویر  :0وضعیت قرارگیری  6دوربین اپتوالکترونیک

بررررای کررراهش نرررویز دادههرررا از فیلترررر پرررایین گرررذر
 Butterworthبا فرکانس  8هرتز استفاده شد .برای تجزیره و
تحلیررل دادههررا از آزمررون  T-test Independed Sampleو
 Multivariateدر محرریط نرررمافررزاری  Spss-19و سررطح
معنیداری  α = 0.05استفاده شد.

نتایج
ویژگیهای آزمودنیها شامل سن ،قد ،جرم بدن ،قدرت
نرمالیز شدهی اندام تحتانی ،شاخص  SHRو سابقه ورزشی
در جدول  4نمایش داده شدهاند .برای همسانسازی دو گروه
از آزمون تی مستقل استفاده شد که نتایج تفاوت معنیداری
را بین پارامترهای اندازهگیری شده (بهاستثناء سابقهی
ورزشی) نشان نداد (جدول )4که بعد از همسانسازی
آزمودنیها از لحاظ سابقه ورزشی ،آزمودنیهای خارج از
دامنه موردنظر ،از مطالعه حذف شدند.

جدول  :3ویژگیهای بالینی و دموگرافیکی آزمودنیها

شاخص

گروه

میانگین

انحراف استاندارد

سن
(سال)
قد
(سانتیمتر)
جرم بدن
(کیلوگرم)

باالتنه بلند
باالتنه کوتاه
باالتنه بلند
باالتنه کوتاه
باالتنه بلند
باالتنه کوتاه
باالتنه بلند
باالتنه کوتاه
باالتنه بلند
باالتنه کوتاه
باالتنه بلند
باالتنه کوتاه

55/1
54/6
485/11
481/76
13/11
17/14
4/53
4/11
17/63
11/81
17/18
76/35

5/13
4/76
1/14
8/17
41/41
44/68
1/77
1/71
1/56
1/83
53/53
41/57

قدرت نرمالیز اندام تحتانی
نسبت طول اندام تحتانی
(درصد)
سابقه ورزشی
(ماه)
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جدول  :0متغیرهای زاویهای زانو در صفحه فرونتال در حین اجرای پرش ضد حرکت

متغیر
زاویه در لحظه شروع حرکت
(درجه)
زاویه در لحظه پایانی انقباض
اکسنتریک (درجه)
زاویه واروس در لحظه پایانی انقباض
کانسنتریک (درجه)

گروه باالتنه بلند

گروه باالتنه کوتاه

P

431/14±5/77

438/17±4/71

⃰1/11

411/43±41/48

77/16±47/16

1/73

431/46±5/14

431/53±4/17

1/63

افزایش مقادیر نشاندهنده اکسنتشن زانو و کاهش مقادیر نشاندهنده فلکشن زانو
⃰اختالف آماری معنادار ()P ≥ 1/11

در جرردول 7مشرراهده مرریکنیررد کرره سرررعت انقبرراض
اکسنتریک و سرعت انقباض کانسنتریک به یکردیگر وابسرته
نیستند.
جدول  :1آزمون همبستگی سرعت انقباض اکسنتریک و سرعت انقباض کانسنتریک

ضریب همبستگی پیرسون

سرعت انقباض اکسنتریک

سرعت انقباض کانسنتریک

Sig

سرعت انقباض اکسنتریک
سرعت انقباض کانسنتریک

4
1/57

1/57
4

1/47
1/47

با توجه به جدول  ،7عدم همبستگی بین سرعت انقباض
اکسنتریک و سرعت انقباض کانسنتریک تأیید میشود،
بنابراین نیازی به استفراده از آزمرونهای چند متغیرره
نمیباشد.
بررر اسرراس یافتررههررای آزمررون آمرراری ،سرررعت انقبرراض
اکسنتریک در دو گروه باالتنه بلند و باالتنه کوتاه برابر اسرت
( )Sig=0.342و همچنرررین واریرررانس ،سررررعت انقبررراض
اکسنتریک در دو گروه باالتنه بلنرد و باالتنره کوتراه یکسران
است (.)Sig=0.281

بنابر یافتههای آزمون آماری ،سرعت انقباض کانسرنتریک
در دو گررروه باالتنرره بلنررد و باالتنرره کوترراه برابررر اسررت
( )Sig=0.352و همچنرررین واریرررانس ،سررررعت انقبررراض
کانسنتریک در دو گروه باالتنه بلند و باالتنره کوتراه یکسران
است (.)Sig=0.280
نمودار  4و  5سرعت انقباض اکسنتریک و کانسنتریک
عضالت بازکنندهی زانو را برای هر دو گروه نشان میدهد.
همانگونه که در نمودارها مشاهده میشود ،اختالف بین
سرعتها در دو گروه معنادار نیست.

نمودار  :3میانگین و انحراف معیار سرعت انقباض

نمودار :0میانگین و انحراف معیار سرعت انقباض

کانسنتریک عضالت بازکنندهی زانو

اکسنتریک عضالت بازکنندهی زانو
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برای انجام هر کار معین ،حرکاتی که از چرخه کشش-
انقباض استفاده میکنند ،ممکن است نسبت به حرکاتی که
فقط از انقباضات کانسنتریک استفاده میکنند مؤثرتر (از نظر
اجرا) و کارآمدتر (از نظر مصرف انرژی) باشند( .دایمون،
جاون.)1 :5141 ،4
در این تحقیق ،متغیرهای دو پارامتر حداکثر سرعت
انقباض اکسنتریک و حداکثر سرعت انقباض کانسنتریک
شامل زمان و مقدار حداکثر فلکشن زانو و حداکثر اکستنشن
زانو در انقباضات به ترتیب اکسنتریک و کانسنتریک در
اجرای پرش ضد حرکت دانشجویان تربیتبدنی مورد بررسی
قرار گرفت .بح این موضوع در دو حیطهی مجزا قابل تأمل
است که شامل:
 -4تأثیر نسبت طول اندام تحتانی بر زاویه مفصل در
پرش
در ابتدای شروع پرش ضد حرکت مفصل زانو تقریباً در
وضعیت بازشده کامل قرار دارد .در این وضعیت مؤلفه تثبیتی
بزرگتر از مؤلفه دورانی است .همانطور که مفصل زانو از
وضعیت بازشده خم میشود ،مؤلفه تثبیتی بهطور پیش
روندهای کاهش یافته و مؤلفه دورانی بهطور پیش روندهای
افزایش مییابد ،بهطوریکه در نقطه انتهایی و زمانی که
زاویه زانو تقریباً  71درجه است ،مؤلفه تثبیتی نیز صفر
میباشد .خم کردن بیشتر مفصل زانو (بیش از  71درجه)
باع میشود که مؤلفه نیروی عضله که در راستای محور
چرخش قرار دارد ،به دور از محور چرخش هدایت شود.
بهعبارت دیگر ،این عمل منجر به دررفتگی ناقص مفصل و
کاهش تقارن و انطباق مفصل میشود .در شرایط طبیعی،
این حالت احتماالً مشکلی را ایجاد نمیکند ،زیرا مؤلفه
تثبیتی به خاطر نارسایی یا ناکارآمدی فعال عضالت مربوط
نسبتاً کوچک است و سایر عضالت درگیر در کنترل حرکت
مفصل احتماالً مؤلفه دررفتگی ناقص را خنثی میکنند
(سلبی ،کالدول .)4473 :4778 ،5این در حالی است که بنابر
نتایج حاصل از این تحقیق ،طول اهرم مفصلی اثری بر
زاویهی زانو و سرعت زاویهای آن در طول اجرای پرش ضد
حرکت نداشت.

 -5تأثیر نسبت طول اندام تحتانی بر مفصل زانو در ایجاد
گشتاور
نیروی تولید شده توسط عضرله در مفاصرل بره دو مؤلفره
گشتاوری و تثبیت کنندهگی تجزیه میگردد .این مؤلفهها برا
تغییر زاویه مفصل تغییر میکنند .از ضرب مؤلفره گشرتاوری
در طول بازوی گشرتاور مریتروان گشرتاور عضرله در زوایرای
مختلف از مفصل را محاسبه نمود .با توجه به میرزان گشرتاور
عضله ،میزان مقاومت موجود در مفصل سره نروع انقبراض برا
ویژگیهای متفاوت به وجود میآید .در زمران حرکرت مرکرز
ثقل پرش کننده به سمت براال زمرانیکره سررعت زاویرهای و
گشتاور عضله در یک جهت باشند انقباض از نوع کانسنتریک
است .انقباض اکنسنتریک هم وقتی به وجود میآید که پرش
کننده مرکز ثقل خود را به سمت زمین آورده حرالتی کره در
آن گشتاور عضله و سرعت زاویهای مختلف الجهرت باشرد .در
عضالت زانو که دو مفصلهاند ،گشتاور تولیردی توسرط عضرله
در دو انتها به گونههای متفاوت تقسریم مریگرردد و در یرک
انتها انقباض کانسنتریک و در انتهرای دیگرر انقبراض از نروع
اکنسنتریک رخ دهد .فواید و مزایای اصلی عضالت دو مفصله
در انجام اینگونه حرکات این است که بهجای ایرنکره ترنش
در دو عضله تولید شود ترجیحاً در یک عضله تولید میگرردد
که با انجام این کار از هدر رفتن انررژی جلروگیری مریشرود.
همچنین دامنه طبیعی عملکردی تقریباً 411ترا  471درصرد
از طول استراحتی در عضله دو مفصرلی باعر مریشرود کره
انعطاف بیشینهای در تولید تنش داشته باشرد (سیمونسرن و
همکاران( )577 :4771 ،آندرسون ،پاندی.)4147 :4777 7
حال با توجه به توضیحات باال میتوان نتیجه گرفت که
ممکن است نسبت طول اندام تحتانی روی چرخهی کشش-
انقباض در مفصل باالتر یعنی مفصل ران اثرگذار باشد.
بوبرت و همکاران ( )131 :4778ارتفاع پرش را در دو
نوع پرش ضد حرکت و پرش اسکوات مورد بررسی قرار دادند
و دریافتند که پرش ضد حرکت نسبت به پرش اسکوات،
ارتفاع پرش بیشتری را سبب میشود .که این نتیجه خود
گواهی بر اهمیت چرخهی کشش -انقباض در اجرای
مهارتهای مختلف است .خوشبختانه توانایی استفاده از
چرخهی کشش -انقباض با تمرین بهبود پیدا میکند،
همانطور که ولف گانگ تاوب )834 :5145( 1گزارش کرد

1.

3.

بحث

)Damon, P.S., John, E., Robert, J. (2010
)Selbie, scott., & Caldwell, Graham (1996

2.

)Anderson, Frank., & Pandy, Marcus (1993
)Wolfgang Taube, C. Leukel, B. Lauber, A. Gollhofer (2012

4.
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که تفاوتها در ارتفاع فرود بکار برده شده در طول تمرین
چرخهی کشش -انقباض ،بین گروه تمرینی و گروه کنترل،
سازگاری عصبی -عضالنی را نشان میدهد.
کیاران ای موران )651 :5113( 4در بررسی اثر چرخهی
کشش -انقباض بر ارتفاع پرش در سه نوع پرش اسکوات،
پرش ضد حرکت و فرود پرش نشان داد که افزایش مقدار بار
اکسنتریک در چرخهی کشش -انقباض منجر به افزایش
معناداری در ارتفاع پرش میشود (پرش اسکوات > پرش ضد
حرکت > فرود پرش از ارتفاع  71سانتیمتری از سطح
زمین).
مارکوویک )717 :5113( 5بیان کرد که آثار تمرین
پلیومتریک در پرشهای عمودی چرخهی کشش -انقباض
آهسته (پرش ضد حرکت بدون تاب دستها و پرش ضد
حرکت همراه با تاب دستها) نسبت به پرشهای
کانسنتریک (پرش اسکوات) یا پرشهای چرخهی کشش-
انقباض سریع (فرود پرش) آشکارتر است.
امیری خراسانی و همکاران ( )7141 :5144در تحقیقی
مشخصههای کینماتیکی مربوط به چرخهی کشش -انقباض
را در طول اجرای شوت روی پای فوتبال بعد از انواع مختلف
کششهای شدید ،مورد بررسی قرار دادند و بیان کردند که
کشش پویا در طول گرم کردن در مقایسه با کشش ایستا،
مؤثرترین روش برای آماده سازی مشخصههای کینماتیکی
مربوط به چرخهی کشش -انقباض شوت روی پای فوتبال
است.
ریس )445 :5141( 7به این نتیجه رسید که عملکرد
پرش سارجنت با تمام پارامترهای دامنه حرکتی اندام
تحتانی ارتباط معناداری دارد .که در تحقیق ما نیز مشخص
شده است چرا که تغییرات زاویهی حرکتی مفصل زانوی
آزمودنیها در واحد زمان تفاوت معناداری در دو گروه را
نشان نداد و بنابراین بین عملکرد پرش آنها نیز تفاوتی
مشاهده نشد .حالآنکه با تغییر دامنه حرکتی اندام تحتانی
آنها میتوانستیم نتیجهی متفاوتی را شاهد باشیم.
پرویزی ( )11 :4774نشان داد بین ارتفاع پرش عمودی
با طول اندام تحتانی ،قد ایستاده و بین توان بیهوازی با
طول اندام تحتانی و شاخص توده بدنی ارتباط معناداری
وجود دارد ،و طول اندام تحتانی بهترین پیشگو کننده ارتفاع
1.

)Kieran A. Moran, Eric S.Wallace (2007
)Markovic Goran (2007
)3. Reese, N. Bandy, W. (2010
2.

پرش عمودی و توان بیهوازی است .بازیکنان با اندام
تحتانی بلند عملکرد پرش عمودی بهتر و توان بیهوازی
باالتری داشتند .که این تحقیق با نتایج ما در تضاد است چرا
که طول اندام تحتانی اثری بر کینماتیک پرش آزمودنیها
نداشت و شاید دلیل آن میتواند این باشد که در تحقیق ذکر
شده معیار پرش مطلوب ارتفاع پرش بوده است در حالیکه
در تحقیق ما پرش مطلوب دارای انقباض کانسنتریک قوی و
سریعی است که موجب افزایش سرعت انقباض کانسنتریک و
البته به دنبال آن انقباض اکسنتریکی سریعتر میشود.
ابراهیمی ( )54 :4774نشان داد که در دختران نوجوان
مدارس فوتبال مشهد ،متغیرهای طول اندام تحتانی ،محیط
اندام و پهنای اندام تحتانی با دامنه حرکتی تاشدن مفصل
ران رابطه معنیداری ندارد .این نتایج با یافتههای هیو
( ،)4777پیستوتنیک ( )5117مطابقت دارد .همچنین
متغیرهای طول اندام تحتانی و محیط اندام ،با دامنه حرکتی
باز شدن مفصل ران رابطه معنیداری ندارد ،که این با
یافتههای ماتیوس ( )4717و پیستوتنیک ( )5117همخوانی
دارد و با نتایج تحقیق حاضر نیز همراستا میباشد؛ چرا که
طول اندام تحتانی آزمودنیها روی کینماتیک چرخهی
کشش -انقباض آنها اثری نداشته و حداکثر فلکشن و حداکثر
اکستنشن زانو را تحت تأثیر قرار نداده است و موجب شده
است که سرعت انقباض اکسنتریک و کانسنتریک زانو بین دو
گروه باالتنه بلند و باالتنه کوتاه تفاوت معناداری دیده نشود.
عواملی که میزان انرژی جذب شده توسط عضالت را
تعیین میکنند ،سرعت انقباض اکسنتریک و طول عضله
است .بنابراین اگر طول عضله افزایش یابد ،نیروی بیشتری
در طول انقباض اکسنتریک جذب میشود و در نتیجه نیروی
بیشتری در طول انقباض اکسنتریک تولید میشود .از نظر
تئوری ،عملکرد عضله در فعالیتهای روزانهی زندگی یا
فعالیتهای ورزشی ،بهوسیلهی افزایش انرژی پتانسیل
موجود برای انقباض کانسنتریک افزایش مییابد (اشمیت،
وریسبرگ .)71 :5111 ،1همچنین بیان شده است که کاهش
رفلکس کششی در انقباضات چرخهی کشش-انقباض به
کاهش نیروی عضالنی تولید شده در پرشهای عمودی که
مؤلفهی پیش کشش دارند ،خواه مداوم و خواه مرحلهای،
کمک میکند (کیالنی و همکاران.)585 :4767 1
4.

)Schmidt, R. A., C. A. Wrisberg (2000
)5. Kilani, H. A, Palmer S. S., Adrian, M. J., Gapsis J. J. (1989
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مقاوم را در پرشها تحت تأثیر قرار داده و موجب تفاوتهایی
. انقباض افراد شود-در کینماتیک چرخهی کشش
محدودیتها و پیشنهادات
توصیه میشود این تحقیق در گروه ورزشکاران رشتههای
مختلف تکرار شود و ماهیت ورزش نیز مورد توجه قرار گیرد
-و نیز نسبت طول ران به ساق پا نیز در چرخهی کشش
.انقباض اندام تحتانی لحاظ شود
نتیجهگیری
تحقیق حاضر با بررسی کینماتیک پرش ضد حرکت نشان
داد که نسبت طول اندام تحتانی اثری بر متغیرهای چرخهی
 انقباض اندام تحتانی افراد ندارد؛ چراکه در این-کشش
تحقیق بین پارامترهای سرعت انقباض اکسنتریک و سرعت
انقباض کانسنتریک عضالت اندام تحتانی آزمودنیها هیچ
همبستگی آماری مشاهده نشد؛ و از طرفی با مقایسهی
 انقباض بین دو گروه- در چرخهی کشش،پارامترهای مذکور
افراد باالتنه بلند و باالتنه کوتاه اختالف معنیدار آماری یافت
.نشد

از اینرو در اجرای پرش ضد حرکت سرعت انقباض
کانسنتریک معیار انتخاب پرش مطلوب بود چرا که با افزایش
- در مرحلهی بعدی چرخهی کشش،سرعت کشش عضله
. انقباضی قویتر و سریعتر را شاهد خواهیم بود،انقباض
 یک مقولهی،از آنجای ی که عملکرد و وضعیت عملکردی
 میتواند تحت تأثیر،) میباشدmultifactorial( چندعاملی
 قدرت، انعطافپذیری عضالت: از جمله،عوامل متفاوتی باشد
، عضالنی و زمان پاسخگویی به آن- عدم تعادل عصبی،عضله
 و، آذری،راستای آناتومیکی و شکل (مورفولوژی) پا (اسدی
.)43 :5141 ،همکاران
نتایج تحقیق حاضر نشان میدهد که نسبت طول اندام
تحتانی به تنهایی نمیتواند عملکرد فرد را تحت تأثیر قرار
 شاید به این علت که شاخص طول ران به طول ساق در.دهد
بررسی نسبت طول اندام پایینتنه از اهمیت باالتری
.برخوردار بوده است
 ممکن است تغییر در اندازههای شاخص،بهبیان دیگر
 ساقی اهرمبندی و نسبت طول بازوی محرک به بازوی-رانی
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