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تأثیر خستگی ناشی از پروتکل  CST90بر زمانبندی و میزان فعالیت الکتریکی عضلهی
سرینی میانی فوتبالیستها
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 .3دانشیار ،پزشکی ورزشی ،دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی ،دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی ،تهران ،ایران
 .4دانشیار ،گروه آموزشی فیزیوتراپی ،دانشکده توانبخشی ،دانشگاه علوم پزشکی ایران ،تهران ،ایران
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چکیده
زمینه و هدف :هدف از تحقیق حاضر بررسی تأثیر خستگی ناشی از پروتکل  CST90بر زمانبندی و
میزان فعالیت الکتریکی عضلهی سرینی میانی فوتبالیستها بود.
روش تحقیق :تحقیق حاضر درون گروهی بوده و با اندازهگیریهای مکرر ،زمانبندی و میزان فعالی ت
الکتریکی عضلهی سرینی میانی  51نفر فوتبالیست (س ( ،51/4±3/8 :)yrق د (،511/3±3/6 :)Cm
وزن ( ،)66/8±4/6 :)Kgمتعاقب پروتکل  CST90سنجیده شد .از دستگاه الکتروم ایوگرافی 56کانال ه
جهت ثبت سیگنالها در حی تکلیف فرود تکپ ا ب ر روی ح فحهی خ ازنی هااهن ب ب ا دس تگاه
الکترومیوگرافی ،استفاده و ب رای تحلی ل دادهه ا از ن ر افزاره ای  MATLAB ،Megawinو SPSS
استفاده شد .با استفاده از آمار توح یفی و اس تنبا ی ( )Repeated Measure of ANOVAدادهه ا
مورد تحلیل قرار گرفتند .سطح معنیداری آزمونها  5/51در نظر گرفته شد.
یافتهها :تفاوت معناداری در مورد آغاز و پایان فعالیت الکتریکی عضلهی سرینی میانی ناونهها در
زمانهای مختلف مشاهده نشد ( .)P>5/51 ،F=5/86 ،F=5/11اما تفاوت معناداری در میزان فعالیت
فید فوروارد و فیدبک ناونهها در زمانهای مختلف را مشاهده شد (.)P≤5/51 ،F=4/84 ،F=3/15
هاچنی تفاو ت معناداری در میزان فعالیت الکتریکی ای عضله بی شروع و پایان بازی مشاهده شد
(.)P≤5/51

نتیجهگیری :با توجه به نقش عضلهی سرینی میانی در حفظ ثبات لگ و حرکت ران و هاچنی
کنترل والگوس زانو و از رفی اثرات مخرب خستگی بر زمانبندی و فعالیت عضالت ،مربیان
میبای ست در تارینات ،نسبت به باال بردن فعالیت و تحال ای عضله در برابر خستگی اقدا و در
نهایت از افت ثبات زانو جلوگیری ناایند.

* ا العات نویسنده مسئول .تلف 56566651411 :
 پست الکترونیکیa.bnazarian@yahoo.com :
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مقدمه
زمانبندی 5فعالیت عضالت با آسیب لیگامانهای زانو از
جاله متقا ع قدامی 5مرتبط بوده و چگونگی و زمان فعال
شدن عضالت ،بر توانایی زانو در جذب و توزیع نیروها
تأثیرگذار میباشد و از ای ریق از آسیب  ACLجلوگیری
میکند (لندری و هاکاران .)315 :5556 ،در فعال سازی
حرکات هنگا فعالیتهای مختلف برنامههای کنترل
حرکتی که توسط سیستم عصبی حادر میشوند ،نقش
مهای دارند و فعال سازی مناسب و به موقع ای عضالت،
توسط برنامههای کنترل حرکتی سیستم عصبی مرکزی،
پیش از تااس پا با زمی  ،در ایجاد ثبات و استحکا مفصل
زانو ،به هنگا فرود پس از پرش از اهایت خاحی برخوردار
میباشند .هاچنی فعالیت آغازی عضالت پیش از تااس
پا با زمی  ،نشان از وجود یک استراتژی کنترل حرکتی
مرکزی بوده که عضالت را برای جذب نیروهای تااسی
هنگا فرود ،آماده میکند (سانتلو و هاکاران.)81 :5551 ،
کراس شاگ ،)5551( 3کنترل عصبی -عضالنی 4را تحت
عنوان تنظیم فعال شدن عضالنی از ریق سیستم عصبی و
عوامل مرتبط با اجرای فعالیت ورزشی دانسته و الگوهای
فراخوانی عصبی -عضالنی عضالت عال کننده بر روی زانو،
را مسئول فراهم کردن سفتی و ثبات دینامیک ای مفصل
در ی حرکت میدانند (کراس شاگ و هاکاران:5551 ،
 .)316هاچنی فراخوانی و زمانبندی مناسب عضالت نقش
قابل توجهی را در ایجاد ثبات زانو بر عهده داشته (برقویس
و هاکاران )863 :5558 ،و سیستم عصبی عضالنی از ریق
بکارگیری دو مکانیسم فیدفورواردی 1و فیدبکی ،6نقش
تعیی کنندهای در فعالسازی -عضالت و پیشگیری از بروز
آسیب دارد .مکانیسم فیدفورواردی بدی حورت است که
ی آن سیستم عصبی -عضالنی ،عضالت را قبل از
واردشدن محرک فعال مینااید و در واقع سیستم عصبی بر
اساس تجربیات قبلی خود ،عضالت را از قبل فعال کرده و از
بر هم خوردن تعادل هنگا فرود و ایجاد آسیب جلوگیری
میکند (حادقی و هاکاران.)16 :5555 ،

1. Timing
2. Anterior Cruciate Ligament
3. Krosshaug
4. Neuromuscular Control
5. Feed forward
6. Feedback

فرود از جاله حرکات ورزشی متداول است که میتواند
نیروی به بزرگی  5تا  55برابر وزن بدن ایجاد نااید و غالباً
با ساز وکار آسیبهای اندا تحتانی مرتبط بوده و بهعنوان
ریسکفاکتور آسیبهای زانو معرفی شده است (شجاعالدی
و هاکاران .)153 :5554 ،در پژوهشی بیومکانیک فرود
بررسی شده و مشخص شده که فشارهای زیادی بر روی
اندا های تحتانی در حی ای عال با توجه به ای واقعیت
که در فرود تک پا میبایست تاا بدن توسط یک پا کنترل
شود و مرکز جر را هم در سطح هوریزنتال و هم ورتیکال
حفظ کند ،وارد میشود (آگوستس و هاکاران:5556 ،
.)555
در حالیکه عضله سرینی میانی نقش مستقیای روی
مفصل زانو ندارد ،اما مطالعات نشان دادهاند که ای عضله
لگ را هنگا ایستادن تک پا ،پایدار ناوده و نقش مهای
در کنترل کینااتیک مفصل ران دارد (راسل و هاکاران،
 ،)566 :5556ناکارآمدی 1یا ضعف ای عضله ی فرود
ماک است در کنترل آداکش و چرخش داخلی اضافی ران
و در نتیجه افزایش گشتاور فشار (فتاحی و فتاحی:5553 ،
 .)5عال اکسنتریک ای عضله بخصوص در کنترل چرخش
داخلی و زاویه والگوس زانو از اهایت خاحی برخوردار بوده
و خستگی نوروماسکوالر ای عضله ماک است تهدید
کنندهی اثرات چنی نقشی بوده و از رفی خطر آسیب
 ACLرا افزایش دهد (عریضی و دارمی.)66 :5555 ،
عضلهی سرینی میانی و بخشهای مختلف آن (قدامی،
میانی و خلفی) ،ثابت کنندههای احلی لگ بوده و جهت
حفظ و تثبیت الگوهای حرکتی بیعی لگ و اندا های
تحتانی در هنگا فعالیتهای عالکردی و روزانه ضروری
میباشند (اوت  .)544 :5551 ،ضعف ای عضله به دلیل
نقش آن در حرکت استخوان ران (آبداکش و چرخش
خارجی) ،با آسیبهای متعددی در اندا های تحتانی از
جاله اسپری  ،ACLو بیثباتی مزم زانو هاراه بوده و از
ریق تأثیر بر روی الگوهای توزیع بار ،بر روی مفصل و
کنترل اندا های تحتانی و بروز آسیبدیدگی در ای اندا ها
نقش دارند (پورمحاودیان و هاکاران.)533 :5554 ،
هاچنی در زنجیرهی جنبشی بسته ،8حرکات آداکش و
چرخش داخلی ران منجر به پیدایش حرکت والگوس زانو
شده و با توجه به نقش عضلهی سرینی میانی در محدود
7. Insufficiency
8. Closed kinetic chain
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ناودن ای حرکات از ریق انقباض اکسنتریک ،بنابرای
فعالیت بیشتر ای عضله والگوس زانو را محدود کرده
(چیارا و هاکاران )54 :5555 ،و با توجه به اینکه آسیب
لیگامان  ACLبیشتر در فرودهای تک پا 5رخ میدهد،
بنابرای نقش ای عضله در کاهش میزان آسیب  ACLاز
اهایت باالیی برخوردار میباشد.
عالوه بر وجود ریسک فاکتورهای آسیبدیدگی ،ACL
مانند افزایش زاویه والگوس زانو ،خستگی نیز از یکی دیگر
از عواملی بوده که بهحورت مرکزی و محیطی بر عالکرد
عضالت تأثیرگذار است و در حورتی که به دلیل خستگی،
ظرفیت اکسنتریک عضله کاهش یابد ،ماک است لیگامان،
غضروف و استخوان دچار آسیب گردند و هاچنی در
حورت کاهش توانایی عضالت ا راف زانو در جذب نیرو بعد
از اجرای پرش ،احتاال آسیبدیدگی زانو دو برابر خواهد
شد (اورتیز و هاکاران.)5556 :5555 ،
در پژوهشی اثر خستگی بر روی فعالیت الکتریکی
عضلهی سرینی میانی سنجیده شد و نتایج نشان داد
خستگی تأثیر قابل مالحظهای بر کاهش دامنهی فعالیت
الکتریکی ای عضله داشته و بهعنوان تهدیدی در آسیب
 ACLقلاداد شد (جسیکا پری .)5551 ،رهناا و هاکاران
در سال  ،5556اثر خستگی را بر روی عضالت فوتبالیستها
بررسی ناوده و نتیجه گرفتند که ای اثر در هنگا
مسابقهی فوتبال ،بهویژه در انتهای بازی بیشتر قابل مشاهده
بوده و میتواند ورزشکاران را با خطر آسیب هاراه کند
(رهناا و هاکاران.)511 :5556 ،
هاچنی در مطالعهای ،میزان فعالیت الکتریکی عضلهی
سرینی میانی قبل و بعد از فرود بررسی شد و تفاوت
معناداری در میزان فعالیت الکتریکی ای عضله در فاحله
زمانی  555میلیثانیه قبل از برخورد و  555میلیثانیه پس
از برخورد مشاهده نشد (فتاحی و فتاحی.)5 :5553 ،
پاتریک 5و هاکاران ( ،)5555میانگی فعالیت الکتریکی
عضله سرینی میانی را قبل و بعد از اعاال پروتکل خستگی
دامنهی3
سنجیدند و با  86درحد افزایش در میانگی
 EMGو هاچنی  8/6درحد کاهش در میانگی فراوانی
توان 4مواجه شدند (پاتریک و هاکاران.)35 :5555 ،
1. Single leg drop
2. Patrek
3. Amplitude
4. Mean Power of Frequency
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با توجه به اینکه خستگی میتواند ثبات دینامیک مفصل
زانو را بهویژه در زمانهای پایانی فعالیتهای ورزشی تحت
تأثیر قرار دهد ،بنابرای ورزشکاران با افت کنترل حرکتی،
افزایش سستی مفصل زانو و نهایتاً آمار باالی آسیبدیدگی
روبرو میشوند (بنجامینس و هاکاران .)435 :5551 ،عالوه
بر ای علیرغم اینکه در تحقیقات مختلفی اثرات خستگی
بر فعالیت الکتریکی عضالت سنجیده شده است ،اما در
هاهی آنها اوالً :پروتکل شبیهسازی شدهی مورد استفاده
متفاوت از مسابقهی فوتبال بوده و گاهاً به حورت ایستا،
موضعی و نه در شرایط واقعی انجا شده و ثانیاً :پروتکلها
عادتاً بر پایهی استفاد از دستگاههایی نظیر تردمیل و
دوچرخهی کارسنج بوده و دارای ماهیت متناوب و چند
جهتی مرتبط با مسابقهی فوتبال نبوده (بنجامینس و
هاکاران ،435 :5551 ،جونز و هاکاران )5351 :5551 ،و
به لحاظ پروتکل مورد استفاده با نوسانات مختلفی هاراه
بودهاند ،لذا محققی با نتایج متفاوتی روبرو شدهاند.
هاچنی با توجه به اینکه میزان شیوع آسیبهای لیگامانی
در مفصل زانو نسبتاً باالست و اکثر آسیبهای ایجاد شده به
ور ناگهانی و در زمان کوتاهی رخ میدهند ،بنابرای فهم
علت ایجاد ای آسیبها و بررسی عوامل پیشگیریکننده از
بروز آنها در شرایط واقعی ،از اهایت ویژهای برخوردار
میباشد (ویلیامز و هاکاران )146 :5555 ،و محققی
پیشنهاد ناودند از پروتکلهایی از قبیل  CST90که در آن
ناونهها آزادانه فعالیت دارند و نیازهای عالکردی فوتبال را
بهتر شبیه سازی میناایند ،بهتر میتوان بهره برد (لوول و
هاکاران585 :5553 ،؛ اساال و هاکاران.)555 :5555 ،
بنابرای هدف از تحقیق حاضر تأثیر خستگی ناشی از
پروتکل  CST90بر زمانبندی و میزان فعالیت الکتریکی
عضلهی سرینی میانی فوتبالیستها بود.
روش تحقیق
تحقیق حاضر از نوع درون گروهی بوده و با اندازهگیریهای
مکرر ،تغییرات در زمانبندی و میزان فعالیت الکتریکی
عضلهیسرینی میانی فوتبالیستها متعاقب پروتکل خستگی
 CST90سنجیده شد .تعداد 51نفر از فوتبالیستهای لیب
یک استان لرستان با سابقهی قهرمانی کشوری در ای
پژوهش شرکت کردند .معیارهای انتخاب ناونهها شامل:
شرکت داشت منظم در تارینات رشتهی ورزشی فوتبال،
دامنهی سنی بی  55-51سال ،نداشت سابقهی درد و
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جراحی زانو ،نداشت شکستگی استخوانهای ران و درشت
نئی ،نداشت سابقهی ژنتیکی پوکی استخوان ،نداشت
فعالیت بدنی حداقل  54ساعت قبل از تست ،نداشت
سابقهی آسیبدیدگی در اندا تحتانی در یکسال گذشته
میباشند.
ابزارهای اندازهگیری
از دستگاه الکترومایوگرافی  56کاناله (Mega ،ME 6000

 )FIN-70211 KUOPIO ،Electronics Ltd.ساخت کشور
فنالند جهت بررسی زمانبندی و سطح فعالیت الکتریکی
عضله سرینی میانی پای برتر ناونهها استفاده شد .روی هر
عضله و در امتداد تارهای عضالت  5الکترود ثبات و یک
الکترود بهعنوان مرجع بر روی بخش پروگزیاال و داخلی
استخوان درشت نئی قرار داده شد .الکترودهای ثبات در
ناحیهای در میانهی مسیر بی مرکز عصبگیری عضله و
تاندون انتهایی به ور موازی با فیبرهای عضالنی نصب
شدند (جعفری و هاکاران .)365 :5554 ،برای ححت و
شناسایی بهتر عضله ،از انقباضات ایزومتریک براساس
روشهای  MMTاستفاده گردید و قبل از نصب الکترودها
موارد الز جهت آماده سازی سطح بی پوست و الکترود
رعایت شد و بعد از نصب الکترودها تاا آنها توسط چسب
بی ثابت شدند که تا حد امکان از ایجاد آرتیفکتهای
مکانیکی توسط الکترودها و کابلهای آن جلوگیری شود.
دادهها با فرکانس  5555هرتز بوسیله سیستم الکترومیوگرافی
سطحی در حی تکلیف فرود دراپ بر روی یک پا از روی
سکوی  45سانتیاتری ثبت گردید و از یک حفحهی خازنی
هااهنب با دستگاه الکترومیوگرافی نیز برای مشخص شدن
زمانهای برخورد پا استفاده شد .لحظهی دقیق تااس پا با
زمی توسط حفحه خازنی حساس به لاس که بهعنوان
یکی از کانالهای دستگاه الکترومیوگرافی تعریف شده و با
بقیهی کانالها هازمان بود ،مشخص شد .سیگنال ای
کانال در لحظهی فرود تغییر رفتار میداد .لحظهی تغییر
رفتار موج بهحورت چشای تعیی و بهعنوان لحظهی فرود
در نظر گرفته شد (کوچیلی و هاکاران .)553 :5556 ،پس
از ثبت کردن ،آنالیز سیگنالهای الکترومیوگرافی انجا شد
که در حوزه زمانبندی شامل :تعیی زمان شروع و خاتاه
سیگنال الکترومیوگرافی بود .نحوه محاسبه زمان آغاز
فعالیت عضله شامل فاحله زمانی بی شروع انقباض عضلهی

سرینی تا لحظهی تااس و نیز نقطهای که میزان فعالیت
عضله به بیش از  3انحراف استاندارد فعالیت خط زمینه و تا
 51میلیثانیه در ای حد باقی بااند و زمان پایان فعالیت
نیز بر بق ای تعریف جایی است که میزان فعالیت عضله
به کاتر از میانگی به عالوه  3انحراف استاندارد فعالیت
خط زمینه افت کند و تا  51میلیثانیه در ای حد باقی
بااند .محاسبه زمانهای آغاز و پایان فعالیت عضله بهوسیله
برنامه نوشته شده توسط متخصص الکترونیک ،در نر افزار
 MATLABبهدستآمد ،سپس سیگنالخا الکترومیوگرافی
بی نقاط آغاز و پایان فعالیت تحت پردازش در حوزه زمان
قرار گرفته و بهوسیله الگوریتم ( 5RMSمحاسبه ریشه
میانگی مربعات) با ثابت زمانی  15میلیثانیه و به وسیله
نر افزار  Megawinنسخه  3/5مورد پردازش قرار گرفت.
عدد حاحل از پردازش بهوسیله  ،RMSمنعکسکننده
میانگی توان 5یک سیگنال است که میزان یا سطح فعالیت3
عضله را نشان میدهد .در ای پژوهش مرجع نرمال کردن
میزان فعالیت الکتریکی ،حداکثر انقباض ایزومتریک ارادی4
در نظر گرفته شد .بدی منظور میزان فعالیت الکتریکی
بهدست آمده از تکلیف فرود بر میزان فعالیت الکتریکی
حاحل از حداکثر انقباض ارادی ایزومتریک در بازه زمانی
یکسان تقسیم شده و میزان فعالیت عضله بهحورت درحدی
از حداکثر میزان فعالیت الکتریکی بیان شد .دادهها ابتدا با
استفاده از نر افزار یکسویه شده و از یک فیلتر پایی گذر1
از درجهی  6و با فرکانس  355هرتز اعاال شد .سپس
فعالیت الکتریکی نرمال شده عضالت در  3تکرار مختلف
تکلیف فرود محاسبه و با گرفت میانگی بی فعالیتهای
الکتریکی در ای  3تکرار ،فعالیت الکتریکی نهایی برای هر
عضله محاسبه شد (لطافتکار و هاکاران.)535 :5551 ،
میزان فعالیت فیدفورواردی عضالت در بازه زمانی بی
 -545میلیثانیه تا  +45میلیثانیه پس از برخورد پا با
زمی  ،در نظر گرفته شد و میزان فعالیت فیدبکی عضالت
نیز در بازه زمانی  +45میلیثانیه پس از برخورد پا با زمی
تا  +585میلیثانیه پس از برخورد پا با زمی محاسبه شد.
هاچنی جهت حذف آرتیفکتهای حرکتی 6دادهها در
1. Root Mean Square
2. Power
3. Activity or activation level
4. Maximum Voluntary isometric Contraction
5. Low-Pass Digital Butterworth
6. Motion Artifacts
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محدودهی  55تا  415هرتز فیلتر شدند.
روش اجرای پروتکل CST90

در ای پژوهش از پروتکل ( 5CSTتست مختص فوتبال
کپنهاگ) استفاده شد .ای تست از دو نیاهی  41دقیقهای
و براساس دادههای مطابق با وضعیتهای شرکتکنندگان
در مسابقهی واقعی فوتبال راحی شده است .در ای تست
الگوهای حرکتی ،میزان دویدن با شدتهای مختلف ،زمان
حال توپ ،تعداد ضربات سر ،شوت و تعداد پاسها مورد
توجه قرار گرفتهشده و به منظور ارزیابی دورههای خستگی،
ای تست به  58دورهی  1دقیقهای تقسیم شد .هر دورهی
 1دقیقهای شامل  515متر راه رفت  515 ،متر دوی نر
(جاگینب) 66 ،متر دوی آهسته 45 ،متر دویدن با سرعت
متوسط 11 ،متر دوی سریع ،دو مرحله دوی سریع 35 ،متر
دویدن به سات عقب 53 ،متر دویدن به کنار و عقب بود.
هاچنی در ای تست فعالیتها در سه سطح با شدتهای
آهسته ،متوسط و باال تقسیمبندی شده استBendiksen .
و هاکاران ( ،)5555پاسخهای فیزیولوژیکی ناشی از ای
تست را بر اساس پاسخهای کسب شدهی ناشی از مسابقهی
فوتبال واقعی در بازیکنان یکسانی بررسی ناوده و روایی
تست مورد تأیید قرار گرفت و هاچنی در مقایسه با
مسابقهی فوتبال مسافت ی شده و نیارخ سرعتی در هر
بقهی فعالیتی دارای اعتبار بود (مور و هاکاران:5553 ،
 .)156به منظور حاایت بیشتر از روایی پروتکل ،در تست
 CSTحرکات ویژهی فوتبال ،تعداد تغییرات در شدت
فعالیت و کار با توپ گنجانده شد (بندیکس و هاکاران،
.)5161 :5555
روش اجرای آزمون
پس از رعایت اخالق در تحقیق و گرفت رضایت نامه ،در
جلسهای مجزا تاامی ناونهها با پروتکل ،شیوه اجرای
پروتکل توأ با تااشای فیلم آشنا شدند و در جلسه آشنا
سازی برای تعیی پای برتر از آزمون ضربه زدن به توپ،
باالرفت از پله و پایی آمدن از پله استفاده شد .پایی که
حداقل در  5آزمون استفاده شد بهعنوان پای برتر مشخص
شد (اشایت و هاکاران .)5511 :5555 ،در جلسهی بعدی،
ناونهها به حورت انفرادی در زمان مقرر حاضر شده پس از
1. Copenhagen Soccer Test
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آمادهکردن محل نصب الکترودها و هاچنی ثابت ناودن
آنها با چسب بی و پس از گر کردن استاندارد زیر نظر
محقق ،ابتدا  3بار تست حداکثر انقباض ارادی ایزومتریک
( )MVICبا فاحله زمانی استراحت  65ثانیه بی دو انقباض
از ناونه گرفته شد .سپس میزان فعالیت الکتریکی عضلهی
مورد نظر در حالت استراحت (قبل از شروع فعالیت احلی) و
در حی فرود تک پا ثبت شد ( 3بار) .پس از چک کردن و
متصل ناودن ضربان سنج و گا شاار ،ناونه به مدت 41
دقیقه زیر نظر محقق تست  CSTرا اجرا ناوده و در حی
تست و در هر لحظه میزان ضربان قلب را اعال میناود.
بالفاحله در پایان نیاه اول (بعد از  41دقیقه) ،در
سریعتری زمان ماک  3بار از ناونه فعالیت الکتریکی ثبت
شد .بعد از  51دقیقه استراحت ناونه نیاهی دو تست را
شروع و تا پایان  65دقیقه پروتکل را با شدتهای مختلف
انجا داده و در نهایت در پایان بازی نیز  3بار فعالیت
الکتریکی عضله در حی فرود تک پا ثبت شد .تستهای هر
آزمودنی در پایان نیاه اول و دو در کاتری زمان ماک
به منظور بررسی دقیقتر اثرات خستگی انجا شد.
روش اجرای فرود تک پا
آزمودنی در وضعیتی متعادل نزدیک به لبه سکویی با ارتفاع
 45سانتیاتر به ریقی قرارمیگرفت که پای غالب در
حالت معلق (پاشنه پا در تااس با لبه جلویی سکو) قرار
گرفته و به لبه جلویی سکو تکیه داشت .ای وضعیت با
کنترل مرکز ثقل ،حرکات افقی بدن را محدود میکند .وزن
آزمودنی بهحورت کامل بهوسیله پای غیرغالب تحالمیشد.
از آزمودنی درخواست میشد تا بهحورت کامالً عاودی و
متعادل ،بدون خم کردن ،پایی آوردن تنه و حالت پرشی بر
روی پای غالب عال فرود را با شنیدن حدای آزمونگر به
ترتیب با انتقال وزن بدن خود به جلو و هاچنی حفظ
وضعیت متعادل خود ،انجا دهد .پس از فرود از آزمودنی
خواسته میشد تا وضعیت مورد نظر را به مدت  1ثانیه
حفظ کند و به فرد آموزش داده شده بود تا بر روی پنجه
فرود آید و تکلیف را با پرش انجا ندهد (کوچیلی و
هاکاران.)553 :5556 ،
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معیار و جداول توزیع فراوانی مربوط به ویژگیهای (س ،
قد ،وزن و دیگر موارد) و در بخش آمار استنبا ی ابتدا
نرمالیتی داده را با آزمون شاپیرو بررسی و سپس از آزمون
 Repeated Measure of ANOVAاستفاده شد .سطح
آلفای کوچکتر از  5/51بهعنوان سطح معناداری تاا
آزمونها در نظر گرفته شد .هاچنی جهت رسم ناودارها از
نر افزار  Excelاستفاده شد.

روشهای آماری
به منظور تجزیهوتحلیل ،دادهها از نر افزار مگاوی نسخهی
 3/5و هاچنی  MATLABاستفاده شد .پس از نرمال
سازی دادهها ،یک سویه کردن امواج ،فیلترینب (دامنهی
 55تا  415هرتز) و هاچنی تبدیل به فرمت متناسب با
نر افزار  ،MATLABمیانگی  EMGثبت شده در حی
تست فرود مورد بررسی و زمانهای آغاز و پایان نسبت به
لحظهی تااس با حفحهی خازنی و هاچنی میزان فعالیت
الکتریکی در زمان قبل و بعد از برخورد ( )RMSمحاسبه،
وارد ( SPSSنسخه  )54شدند و سپس با استفاده از آمار
توحیفی و استنبا ی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند .در
سطح آمار توحیفی از شاخصهایی نظیر میانگی  ،انحراف

یافتهها
مشخصات آنتروپومتریک و ا العات توحیفی فاکتورهای
مورد آزمون ناونهها در جدول  5و  5آورده شده است.

جدول  :4مشخصات آنتروپومتریک نمونهها (میانگین ±انحراف معیار)

گروه

تعداد

س ()Yr

قد ()Cm

وزن()Kg

(BMI)Kg/m2

فوتبالیست

51

51/4±3/8

511/3±3/6

66/8±4/6

55/3±5/3

جدول  :2اطالعات توصیفی فاکتورهای اندازهگیری شدهی نمونهها (میانگین ±انحراف معیار)

گروه
فوتبالیست

سابقه بازی(سال)

جلسات تاری

تعداد گا

مسافت ی شده()Km

ضربان قلب فعالیت

55/5±3/5

3/8±5/1

55511/6±5568/5

6/18±5/61

566/8±6/1

در ناودار  5و  ،5وضعیت فاکتورهای اندازهگیری شده
در زمانهای مختلف مشخص شده است.

نمودار  :4زمان آغاز فعالیت :2 ،میزان فعالیت فیدفوروارد :9 ،میزان فعالیت فیدبک :1 ،مجموع فعالیت فیدفوروارد و فید بک
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نمودار  :2میزان فعالیت فیدفوروارد (آبی) و فیدبک (قرمز) عضله سرینی میانی

در جدول  3نتایج استنبا ی زمانبندی و میزان فعالی ت
الکتریکی عضله سرینی میانی در زمانهای مختلف ذکرشده
و تفاوت معناداری در مورد آغاز و پای ان فعالی ت الکتریک ی
ای عضله در زمانهای مختلف مشاهده نش د ،ام ا در م ورد

می زان فعالی ت فی دفوروارد ،فی دبک و مجا وع فعالی ت
الکتریکی فیدفوروارد و فیدبک تفاوت معناداری مشاهده شد
(جدول .)1

جدول :9نتایج استنباطی مربوط به زمان آغاز فعالیت الکتریکی ،فعالیت فیدفوروارد ،عضالت در دورههای مختلف

عامل
زمان آغاز فعالیت
میزان فعالیت فیدفوروارد
میزان فعالیت فیدبک
مجاوع فعالیت

مجاوع
مجذورات

df

میانگی
مجذورات

56541563/5
65556156
5/535
5/56
5/536
5/54
5/51
5/51

5
56
5
55/1
5
55/8
5
56/3

6153135/6
4134156/5
5/55
5/55
5/556
5/556
5/51
5/551

بحث
هدف از پژوهش حاضر بررسی تغییرات در زمانبندی و
میزان فعالیت الکتریکی عضلهی سرینی میانی فوتبالیستها
متعاقب پروتکل خستگی ویژهی فوتبال در حی تکلیف
فرود از روی سکوی  45سانتیاتری بود .نتایج پژوهش نشان
داد که زمان فعالشدن عضلهی سرینی میانی در پایان
نیاهی دو نسبت به قبل از بازی با تأخیر بیشتری هاراه
بوده؛ اما تفاوت معناداری در زمان آغاز فعالیت الکتریکی ای
عضله در زمانهای مختلف مشاهده نشد (ناودار  .)5ای

تست کرویت
موخلی

F

Sig.

ηp5

5/55

5/6

5/56

5/51

5/56

4/8

5/55

5/51

5/56

3/1

5/53

5/55

5/66

55/55

5/555

5/46

نتیجه با نتیجهی پژوهش پاتریک و هاکاران هاخوان بود
(پاتریک و هاکاران.)35 :5555 ،
اولی و مهاتری قربانی زمانبندی نامناسب فعالیت
عضالت ا راف زانو ،ثبات دینامیک زانو است .زمانبندی
مناسب فعالیت عضالت ا راف مفصل زانو ،الگوهای
فیدفورواری مناسب را برای کنترل حرکت و وضعیت مفصل
در مانورهای آسیبزا فراخوانی میکند و در حورت نبود
زمانبندی مناسب در شروع فعالیت عضله ،مفصل در معرض
حدمه قرار میگیرد .از رف دیگر ،جهت غلبه بر حرکات
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کنترل نشدهای مانند والگوس زانو ،نیاز است که الگوهای
فیدفورواردی در زمان مناسب وارد عال شوند تا مانع از ای
حرکات آسیبزا شوند .فعال شدن نامناسب عضله گلوتئوس
مدیوس ،منجر به مقاومت کاتر در برابر چرخش داخلی و
نزدیکشدن ران میشود و کاهش در فعالیت پیشبی
عضالت آبداکتور ران ،سفتی ران را در حفحه فرونتال
کاهش میدهد (زازولک و هاکاران .)565 :5551 ،هاچنی
با توجه به اینکه ثبات دینامیک ایجاد شده توسط عضالت،
نیازمند پیشبینی و واکنش نسبت به بارهای اعاال شده بر
مفصل است ،در نتیجه هر عاملی که منجر به تأخیر و مهار
عالکرد عوامل ثباتدهنده زانو شود ،در درجه اول ثبات زانو
را و در درجه بعدی آسیب  ACLرا بهدنبال خواهد داشت
(جاودانه و هاکاران.)511 :5556 ،
بنابرای در حالیکه بهنظر میرسد ای عضله عال
مستقیای بر روی مفصل زانو ندارد ،اما فعالیت عضالت
مفصل ران بر راستای اندا تحتانی و ظرفیت تحال بار زانو
تأثیر گذاشته و مشخص شده که عضله سرینی میانی لگ را
ی ایس تادن تک پا پایدار ناوده و نقش مهای در کنترل
کینااتیک مفصل ران دارد (فتاحی و فتاحی .)5 :5553 ،از
رفی ناکارآمدی یا ضعف ای عضله ی فرود ماک است
باعث آداکش و چرخش داخلی بیشتر ران و در نتیجه
افزایش گشتاور و استری روی  ACLشود .بنابرای مربیان
و تاری دهندگان تیمها ،در برنامههای ورزشی خود،
میبایست توجه ویژهای نسبت به نقش ای عضله در ثبات
زانو داشته و در باال بردن تحال آن در تارینات و متعاقب
آن کاهش ضایعات جبرانناپذیر ناشی خستگی و نهایتاً
پارگی  ACLتوجه ویژهای را داشته باشند.
در ارتباط با میزان فعالیت فیدفوروارد و فیدبک و
مجاوع فعالیت الکتریکی عضلهی سرینی میانی ،در پژوهش
حاضر تفاوت معناداری در زمانهای مختلف مشاهده شد
(جدول  )3و ای نتیجه با نتیجهی تحقیق  Parryو
هاکاران در سال  5551هاخوانی داشت (جسیکا پری،
 .)5551ای محققی تأثیر خستگی بر میزان فعالیت
الکتریکی عضله سرینی میانی را سنجیده و به ای نتیجه
رسیدند که خستگی باعث کاهش معنیدار در میزان فعالیت
الکتریکی عضله سرینی شده است (جسیکا پری.)5551 ،
هاچنی فتاحی و هاکاران ( )5365در تحقیقی ،تفاوت
معناداری در میزان فعالیت الکتریکی عضله در فاحله زمانی

 555میلیثانیه قبل از برخورد و  555میلیثانیه پس از
برخورد مشاهده نکردند و بیان ناودند که نیروی برشی
قدامی که در مطالعه آنها در راستای قدامی -خلفی در زانو
ایجاد شده و با توجه به موقیعت و نقش عضله سرینی میانی
در حفحه فرونتال و متفاوت بودن حفحهی عالکرد ،ای
عضله با نیروی برشی قدامی (که در حفحهی ساجیتال رخ
میدهد) ،منطقی بهنظر میرسد که ارتبا ی بی سطح
فعالیت ای عضله برشی قدامی وجود نداشته باشد (فتاحی و
فتاحی.)5 :5553 ،
پورمحاودیان و هاکاران ( )5554میزان فعالیت
الکتریکی عضله سرینی میانی را مورد بررسی قرارداده و
بیان کردند عضلهی سرینی میانی مؤثرتری عضلهی
دورکنندهی ران در کنترل حرکات لگ و هاچنی لگ
نسبت به ران ،دارای بیشتری میزان فعالیت ی فرودهای
تک پا در سطح فرونتال بهمنظور کنترل ثبات لگ و
پیشگیری از چرخش داخلی ران و هاچنی آداکش
میباشد .نتایج پژوهش آنها نشان داد که ای عضله در سطح
فرونتال و در هنگا فرود تک پا دارای بیشتری میزان
فعالیت بوده و انجا تارینات در ای سطح میتواند بهعنوان
مؤثرتری روش تقویت ای عضله باشد (پورمحاودیان و
هاکاران.)533 :5554 ،
هاچنی محققی بیان ناودند که در فعالیتهای پویا
مانند فرود تک پا ،استفاده از حداکثر تالش توسط
ورزشکاران مورد نیاز نایباشد ،اما سطح فعالیت الکتریکی
عضالنی بهعنوان شاخص بهتری در کنترل کینااتیکی
مفصل دارای اهایت میباشد ،در نتیجه افزایش فعالیت
عضلهی سرینی نسبت به سایر شاخصهای آن ماک است
در پیشگیری از بروز آسیب لیگامانهای زانو مثل متقا ع
قدامی مؤثرتر باشد (زازولک و هاکاران.)565 :5551 ،
بنابرای با توجه به نقش حیاتی عضله سرینی در حفظ ثبات
لگ در سطح فرونتال ،کنترل آداکش و چرخش داخلی
ران و هاچنی اثر غیرمستقیم آن بر والگوس زانو،
میبایست در برنامههای تارینی ورزشکاران به منظور باال
بردن میزان فعالیت عضالت ،بهبود استقامت و تحال در
برابر خستگی ،اقدا ناوده و گا مؤثری را در پیشگیری از
آسیبهای جبرانناپذیر و پرهزینه از قبیل پارگیهای ACL
برداشت.
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،درگیر نااید و هاچنی تحایل هزینههای فراوان بر تیمها
.پیشگیری ناایند
قدردانی و تشکر
 برگرفته از پایان نامه دکتری در رشتهی حرکات،ای مقاله
احالحی و آسیبشناسی ورزشی دانشکده تربیت بدنی و
علو ورزشی دانشگاه خوارزمی تهران میباشد و با هاکاری
 لذا.دانشگاه خوارزمی و دانشگاه احفهان حورت گرفته است
نویسنده مراتب قدردانی و تشکر خود را از از ای بخشها
 هاچنی از هاکاری ادارههای ورزش و.اعال میدارد
آموزش و پرورش شهرستان دلفان و مساعدت حایاانهی
 بازیکنان و تاامی فوتبالیستهای شرکت کننده در،مربیان
. تقدیر و تشکر مینااید،ای تحقیق

نتیجهگیری
 اگر چهCST90  خستگی ناشی از،براساس نتایج پژوهش
باعث تأخیر در زمانبندی عضلهی سرینیمیانی فوتبالیستها
 اما ای تفاوت بی زمانهای،در حی حرکت فرود شده
 بی میزان فعالیت فیدفوروارد و. معنادار نبود،مختلف تست
 پایان نیاهی،فیدبک ای عضله در سه زمان قبل از بازی
 در نتیجه با.اول و پایان بازی تفاوت معناداری مشاهده شد
توجه به اینکه ای عضله تأثیر مستقیای در حفظ ثبات لگ
و حرکت ران دارد و از رفی به حورت غیرمستقیم بر روی
 توجه، بنابرای مربیان تیمها میبایست،زانو اثرگذار میباشد
ویژهای نسبت به افزایش میزان فعالیت عضلهی سرینی
 عضالنی و هاچنی تحال در-میانی در تارینات عصبی
برابر خستگی داشته باشند و در نهایت از زیانهای ناشی از
 زانو راACL  که میتواند لیگامانهای مهای مانند،آن
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