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چکیده
زمینه و هدف :دوچرخه سواری وسیلهای بررای افراای ممرادگی جسرمانی افرراد اسرک ره طوسر
متخصصان قلب و طوانبخشی بهعنوان روشی درمانی مورد استفاده قرار میگیرد .طحقیقات زیرادی در
زمینه بیومکانیک و ارگونومی دوچرخه سواری صورت گرفته طا اهدافی چون بهبود عملکررد راه
انرژی مصرفی و اه احتمال مسیب محقق شود .هدف از طحقیق حاضر مقایسه فعالیک الکتریکری
عضالت راسک ننده ستون فقرات سرینی بارگ و راسک رانی و همچنین عملکرد دوچرخه سوار در
ش وضعیک ارگونومیک دوچرخه قبل و بعد از اجرای پروطکل خستگی بود.
روش بررسی :ش دوچرخه سوار زن حرفهای با سابقه شر ک در رقابکهای شروری و مسریایی در
این طحقیق شر ک ردند .ش حالک متفاوت طنظیم دوچرخه شامل طر یب دو حالک فرمران و سره
ارطفاع صندلی برای دوچرخه در نظر گرفته شد .فعالیک الکتریکری سره عضرله منتخرب و همچنرین
سرعک زاویهای پدالزنی در قبل و بعد از اجرای پروطکل خسرتگی برر روی دوچرخره ارگرومتر تبرک
گردید.
یافتهها :نتایج نشان داد ه در حالکهای مختلف طنظیم دوچرخه اترر خسرتگی برر میراان فعالیرک
الکتریکی عضله راسک ننده ستون فقرات طفاوت معناداری داشک .همچنین سررعک زاویرهای پردال
زنی یا عملکرد ورزشی دوچرخه سوار در حاالت مختلف طنظیم دوچرخه طفاوت معناداری نشان داد.
نتیجهگیری :طنظیمات ارگونومی دوچرخه شرامل طيییررات فرمران و صرندلی بررای خسرتگی مترر
عضالت و دستیابی به بهترین عملکرد ورزشی حائا اهمیک اسک .با طوجه بره نترایج طحقیرق حاضرر
بهترین حالک طنظیم دوچرخه به منظور ارطقاء عملکرد حالتی اسک ه صندلی باالطر از ارطفاع مرجع
و فرمان موازی با سطح زمین طنظیم شده باشد.

* اطالعات نویسنده مسئول .طلفن03137932575 :
 پسک الکترونیکیsh.lenjani@spr.ui.ac.ir :
شناسه دیجیتال (10.22084/RSR.2019.19212.1457 :)DOI
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مقدمه
دوچرخهسواری نه طنها برهعنوان یرک ورزش بلکره برهعنوان
یک طفریح سالم و مفید شناخته میشود .دوچرخه برهعنوان
وسیلهای برای افاای ممرادگی ورزشری و همچنرین طوسر
متخصصان قلب و طوانبخشی بهعنوان روشری درمرانی مرورد
استفاده قرار میگیررد (باالسروبرامانیان یاگانرا ،ادالراسرو
 .)2014طحقیقات زیادی شامل بررسی مسیبشناسی (بیلی
مایالدت مسنجر 2003؛ بینی هوم رافک 2011؛ برسل
2001؛ برنررک ورنلیرروس دانکرررط سررولیوان 2004؛
شوولناس درمن  )2005فیایولوژی (مرزو ی و همکراران
2015؛ ممبرررژر گریتسررن مررارطین  )2006بیومکانی رک و
ارگونرومی (باالسرروبرامانیان و همکرراران 2014؛ بررائوم لری
2003؛ دینگول و همکاران 2008؛ فرر رو را و همکراران
2012؛ گررروناال هرررال 1989؛ هرررال یورگررره 1985؛
مررارزو ی و همکرراران 2015؛ سرروزو ی واطانابرره هومررا
 )1982در حیطه دوچرخهسواری صورت گرفته اسک .یکری
از زمینرررههای طحقیقررراطی مطالعررره وضرررعیک قرارگیرررری
دوچرخهسوار بر روی دوچرخه اسرک ره طرأتیر بسراایی برر
بهبود عملکررد راه انررژی مصررفی و راه احتمرال
مسریب دارد .وضررعیک برردنی دوچرخرره سرروار از سرره عامررل
منتروپومتری ورزشکار جهکگیری بدن ورزشکار یا زاویه طنه
و طنظیمات دوچرخه طبعیرک می نرد .طنظیمرات دوچرخره
شامل طيییرات فرمان و صندلی اسک ه برای دسرتیابی بره
بهترین ارایی و عملکرد حائا اهمیک اسرک و از طرأتیر ایرن
طنظیمات بر عملکرد دوچرخره سروار نمیطروان چشمپوشری
رد (گریگور برو ر ریران  .)1991اهمیرک ایرن فا تورهرا
زمانی مشرکار میشرود ره ر وردهرای جدیرد در مسرابقات
مختلف بینالمللی بهدسک میمید .بررای مارال در الم یرک
بارسلون ری بوردمن دنیای دوچرخره سرواری را برا بررد
حیرتانگیررا خررود در مرراده طعقیب ری انفرررادی شررگفکزده و
انقالبی در مشخصرات طراحری دوچرخره ایجراد ررد .او برا
انتخاب وضعیتی غیر معمرول بهتررین زمران طرایم طریرل را
برای خودش تبرک ررد .پر از من پیشررفک در طراحری
دوچرخرره و وضررعیک قرارگیررری برردن ادامرره پیرردا رررد و
دوچرخههای جدید و وضعیکهای طازهای شرکل گرفرک .برا
این ه برخی وضعیکها و طنظیمات طوسر مجرامع رسرمی
ممنوع شد همچنان احتمال من وجود دارد ه طنظیمرات و

وضعیکهای جدیدی جایگاین شرده و قروانین قبلری طيییرر
ند (بورک 2003؛ گریمشاو فالر لیا بردن .)2004
طا نون روشهای مختلفی جهک انتخاب ارطفاع صرندلی
به دوچرخهسواران پیشنهاد شرده اسرک ره روش سرنج
ایستا اندازهگیری در حالک استراحک و روش سنج پویرا
اندازهگیری در حین پردالزنی از من جملهانرد (فررر رو را و
همکاران  .)2012محققان انتخاب ارطفاع صندلی مناسرب را
از دیرردگاههای مختلفرری بررسرری ردهانررد رره طحقیقررات
خسرررتگی و الکترومرررایوگرافی سرررینتیک و سرررینماطیک
مدلسازی و شبیهسازی و همچنین طحقیقات مسیبشناسری
و ارگونومی از من جملهاند .برخی محققان فعالیرک عضرالت
میاان گشتاور طولیدی و سینماطیک مفاصل درگیر و سررعک
پدالزنی را در طراحیهای مختلف دوچرخه طيییرات ارطفاع
صرررندلی و وضرررعیکهای مختلرررف بررردن بررسررری ررررده
(باالسرروبرامانیان و همکرراران 2014؛ بینرری و همکرراران
2008؛ بینررری طامبورینگرررای موطرررا 2010؛ دیترویلرررو و
همکراران 2011؛ هویکطلرب خرا ی 2010؛ سندرسرون
مموروسرررو 2009؛ سررراولبرگ دی رررورت ویلمرررا 2003؛
سرینیواسان باالسوبرامانیان  )2007و نشان دادهاند ه این
عوامل بر خستگی و عملکرد دوچرخه سواران مؤترند .با ایرن
حال برخی محققان گاارش ردند ه طفراوت معنراداری در
این پارامترها حین طنظیمات متفاوت صندلی وجود نداشرک
(مررورا مررورو روزاطررو لو رراس دیفررن تلررر  .)2017برخرری
محققان در حوزه طوانبخشی و سالمک طأتیر ارطفاع صرندلی
را بر میاان بار وارد بر مفاصل افراد سالم غیرر دوچرخهسروار
بررسی ردهانرد (طامبورینگرای بینری  )2011و برخری در
طحقیقات خود به دنبال پیشنهاد ارطفاع صندلی بهینره بررای
دوچرخهسواران بودهاند (طام  .)1967محققان دیگری نیا
با مدلسازی دوچرخهسرواری نیرروی عضرالت منتخرب در
پدالزنی را محاسبه و نتایج را برا دادههرای طجربری مقایسره
ردهاند (رضایی حقپناهی  .)1999بررسی طحقیقات قبلی
نشان میدهد طرا نون طرأتیر همامران طنظیمرات صرندلی و
فرمان بر خستگی عضالت و عملکرد ورزشکار بررسی نشرده
اسک .لذا هدف از ایرن طحقیرق بررسری حالکهرای مختلرف
ارگونومی دوچرخه بر خستگی عضالت و عملکررد ورزشرکار
بهعنوان دو طابع هدف اسک .سه عضله سرینی بارگ راسرک
ننده ستون فقرات و راسک رانی به دلیل نق مهمشان در
باز ردن مفاصل ران و زانو و با طوجه به انتخاب منها طوسر
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محققان پیشین (باالسوبرامانیان و همکراران 2014؛ برائوم
لی  )2003برای تبک فعالیک الکتریکری انتخراب شردند طرا
معیار خستگی عضالت با ارزیابی فعالیک منها بررسری شرود.
رارمیی و راه ریسرک
این دو هدف متناظر برا افراای
مسیب برای دوچرخهسرواران اسرک ره ضررورت و اهمیرک
دسررتیابی برره منچرره از دی ردگاه قهرمررانی و چرره از دی ردگاه
سالمتی بر متخصصان ورزشکاران و مربیان پوشیده نیسک.
مواد و روشها
شررر ک نندگان در ای رن طحقی رق بهصررورت در دسررترس از
اعضای طیم حرفهای شهر انتخاب شدند ره برهعنوان معیرار
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ورود به طحقیق الزم بود طا طمرامی شررای شرامل جنسریک
زن فعالیک حرفهای سابقه شر ک در مسرابقات شروری و
مسیایی و وضرعیک سرالم و بردون مسریب در حرین اجررای
طحقیق را دارا باشند .ش شر ک ننده شامل شررای ورود
بهصررورت در دسررترس انتخرراب شرردند رره قبررل از اجرررای
مزمونهررا رضررایکنامه تبری جهررک شررر ک در پرراوه را
طکمیل ردند .مزمونها در مزمایشگاه دانشکده علوم ورزشی
انجام شد .در مرحله نخسک مشخصرات فرردی مزمودنیهرا
تبک و خصوصیات منتروپومتری منهرا انردازهگیری شرد .ایرن
اطالعات در جدول  1قابل مشاهده اسک.

جدول  :1میانگین (انحراف استاندارد) اطالعات توصیفی شرکتکنندگان در تحقیق
متيیرها

میانگین (انحراف استاندارد)

سن (سال)
قد (سانتیمتر)
جرم ( یلوگرم)
سابقه ورزشی (سال)

(24/6 )3/1
(169/5 )7/0
(59/6 )11/2
(6/1 )0/7

در جلسه اول طسک مستراند برای هر مزمودنی اجرا شرد
طا حدا ار طروان بررای طعیرین پروطکرل خسرتگی بررای وی
محاسبه شود .طسک مستراند با استفاده از برنامه پی فرر
نصررب شررده بررر روی دوچرخرره مونررارک ()Monark828E
ساخک شور سروئد بره ایرن شرکل اجررا شرد ره پر از
گرم ردن شر ک نندگان با مقدار بار مشخص پیشرنهادی
بر اساس وزن با سرعک  60دور بر دقیقه ر ابزنی ررده و
با اندازهگیری ضربان منها در ش دقیقه طوان حردا ار فررد
محاسبه و اعالم میشد (رونسرتاد هانسرن  .)2016پر از
من طی ش جلسه در روزهای مختلف هر دوچرخه سروار
به اجرای پروطکل خستگی در یکی از شر حالرک متفراوت
ارگونومی دوچرخه پرداخک .جلسات در روزهای مختلرف برا
فواصل بی از یک روز بود و برای هر ورزشکار در یرک روز
فق یک حالک ارگونومی بهصورت طصادفی انتخاب میشرد.
حالکهای ارگونومی دوچرخه شامل طر یب دو حالک فرمران
و سه ارطفاع صندلی بود .در اولین حالک فرمران دسرتههای
فرمان مروازی برا سرطح زمرین و در حالرک دوم دسرتههای
فرمان عمود بر زمین قرار گرفتند .طنظیم ارطفاع صندلی نیرا
شامل سه حالک بود ه در حالک نخسک یرا مرجرع ارطفراع
صندلی برابر با طول اندام طحتانی بود و در دو حالرک دیگرر

ارطفاع مرجع به عالوه و منهای  5سانتیمتر در نظرر گرفتره
شد .عضالت منتخب با طوجه به نق منها در فعالیرک ر راب
زدن انتخاب گردید ه شامل عضله باز ننده ستون فقررات
سرینی بارگ و راسک رانی بود .در هر جلسه پر از نصرب
الکترودها و قبل از اجرای پروطکل خستگی حر ات مناسرب
برای دسرتیابی بره حردا ار انقبرا ارادی در هرر ردام از
عضالت طوس مزمودنی اجررا و فعالیرک الکتریکری عضرالت
مرطب اندازهگیری شرد .حر رات شرامل ا ستنشرن سرتون
فقرات در حالک خوابیده به شکم بر روی طخک با زاویه شیب
 30درجه رو بره پرایین بررای عضرله راسرک ننرده سرتون
فقرات ا ستنشن زانو از حالک خمیرده برا زاویره  70طرا 90
درجه در حالک نشسته برر روی صرندلی دسرتگاه جلرو ران
بدنسازی برای عضله راسک قدامی و های را ستنشرن ران در
حدود  20درجه در حالک خوابیرده بره شرکم و بردون خرم
شدن زانو بررای عضرله سررینی برارگ در نظرر گرفتره شرد
( نررراد  .)2005فعالی رک الکتریک ری هررر سرره عضررله در دو
مرحلرره قبررل و بعررد از خسررتگی در مرردت زمرران  30تانی ره
پدالزنی با حدا ار سرعک تبک گردید (دیترویلو و همکاران
.)2011
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مراحل اجرای پروطکل خستگی در جدول  2نشان داده شده
اسک .این پروطکل شامل سه مرحلره اصرلی برود ره در هرر
مرحله  3دقیقه پدالزنی با  %35 %30و  %40طوان حدا ار
هر فرد ره در جلسره نخسرک قبرل از مزمونهرا برا طسرک
مستراند بهدسک ممده بود انجام شرد .در پایران هرر مرحلره
اصلی به جا مرحله مخر  6تانیه پدالزنی با حدا ار سرعک
وجود داشک .پ از هرر مرحلره اصرلی و گذرانردن  6تانیره
سرعتی یک مرحله ریکاوری  1دقیقهای با طوان  50وات در
نظر گرفته شد .همچنرین دو مرحلره ریکراوری  2دقیقرهای
پ از پدالزنی سرعتی  30تانیهای قبل و بعد از خسرتگی

بدون هیچ طوان وارده بر دوچرخه قررار داشرک .در طری 30
تانیرههای قبررل و بعررد از خسررتگی سریگنالهای حاصررل از
فعالیک عضالت منتخب در حین پدالزنی با حدا ار سررعک
ضب و تبرک گردیرد .همچنرین حردا ار سررعک زاویرهای
پدالزنی در این زمانها تبک شد .به غیر از  2مرحله  6تانیه
و  30تانیه سرعتی سایر قسمکهای پروطکرل برا سررعک60
 rpmاجرا شد (دیترویلو و همکاران 2011؛ ال یه رابسرون
 .)1988برررای اطمینرران از حصررول خسررتگی از معی رار 20
نمرهای طالش درک شده بورگ استفاده شد ه با اعالم نمره
باالطر از  15خستگی محرز میشد (ویلیاما .)2017

جدول  :2پروتکل خستگی شامل سه مرحله قبل از خستگی ،پروتکل اصلی و بعد از خستگی
شماره مرحله

مدت زمان

شرح مرحله

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

 10دقیقه
 30تانیه
 2دقیقه
 3دقیقه
 6تانیه
 1دقیقه
 3دقیقه
 6تانیه
 1دقیقه
 3دقیقه
 30تانیه
 2دقیقه

گرم ردن
پدال زنی با حدا ار سرعک قابل دستیابی
ریکاوری
پدال زنی با شدت  30درصد طوان ما ایمم
پدال زنی با حدا ار سرعک قابل دستیابی
ریکاوری با طوان  50وات
پدال زنی با شدت  35درصد طوان ما ایمم
پدال زنی با حدا ار سرعک قابل دستیابی
ریکاوری با طوان  50وات
پدال زنی با شدت  40درصد طوان ما ایمم
پدال زنی با حدا ار سرعک قابل دستیابی
ریکاوری

فعالیررک الکتریکرری عضررالت بررا اسررتفاده از دسررتگاه
الکترومایوگرام ام ای  16000شراناده انالره سراخک شرور
فنالند تبک شرد و طحلیرل سریگنال طوسر نرمافراار اصرلی
دسررتگاه ( )MegaWinنسررخه  3صررورت گرفررک .محررل
قرارگیری الکترودها بر اساس دستورالعمل سنیام 2بره دقرک
طعیرررین و عالمکگرررذاری شرررد (هررررمن فررررریک
دیالهورسک -رالگ رائرو  .)2000ایرن موقعیکهرا شرامل
وس خ واصل بین اَسی و بخ فوقرانی شرکک بررای
عضله راسک رانی وسر خر واصرل برین مهرره خراجی و
طرو انتر برارگ بررای عضرله سررینی برارگ و بره انردازه 2
انگشک به سمک خارج زائده مهرره اول مرری بررای عضرله

1. ME6000
2. SENIAM

سرعک ()rpm
60
60
60
60
60
60
60
60

راسک ننده ستون مهرهها (طویل مرری) در نظرر گرفتره
شد (هرمن و همکاران .)2000
الکترودهای دو قطبی ه از جن نقره  -لرید نقره بود
پ از ممادهسازی پوسک در محل شکم عضالت نصب شرد.
فعالیک الکتریکی عضالت برا فر ران  1000هرطرا تبرک و
سیگنال خام یکسو و هموار شد .میانگین فعالیک هر عضرله
قبل و بعد از خستگی برا اسرتفاده از میراان فعالیرک همران
عضله حین حدا ار انقبا ارادی نرمال و بر حسرب درصرد
گاارش شد.
برررای انرردازهگیری سرررعک زاویرهای پرردالزنی و اجرررای
پروطکل خسرتگی از دوچرخره ارگرومتر مونرارک برا قابلیرک
طنظیم ارطفراع صرندلی و حالرک فرمران اسرتفاده شرد .ایرن
دوچرخه برای اجرای طسک مستراند نیا مرورد اسرتفاده قررار
گرفررک .سرررعک زاویرهای پرردالزنی در دو مرحلرره  30تانیره
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پدالزنی با حدا ار سرعک قبل و بعرد از خسرتگی در حرین
تبک سیگنال الکترومایوگرافی اندازهگیری و تبک گردید.
از نرمافرراار  SPSSبرررای محاسرربه شرراخصهای ممررار
طوصیفی و اجرای مزمونهای ممرار اسرتنباطی اسرتفاده شرد
برای استخراج نتایج از دادههای خام در شرای طرح طحقیق
از یک طرح طحلیل واریان درون مزمودنیهرای ( 2پروطکرل
خسررتگی) در ( 3وضررعیک ارطفرراع صررندلی دوچرخرره) در 2
(وضعیک فرمان دوچرخه) استفاده شد .سرطح معنراداری در
مزمونها  α=0/05انتخاب شرد .بررای نمرای انردازه اترر از
شرراخص انرردازه اتررر مجررذور ایتررای سررهمی اسررتفاده شررد.
همچنین برای مقایسهی دو به دوی وضرعیکهای شر گانه
در شرای خستگی از مزمون طی زوجری برا اصرالح درجرات
مزادی به روش بونفرونی استفاده شد .سطح معناداری اصالح
شده  α=0/01در نظر گرفته شد.
یافتهها
حالکهای مختلف ارگونومی دوچرخه شامل دو حالک بررای
طنظریم فرمرران و سرره حالررک برررای طنظریم ارطفرراع صررندلی
دوچرخه در جدول  3طشریح شده اسک .طر یب این حالکها
ش وضعیک ارگونومی را شکل میدهد .این ش حالک برا
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طوجه به انتخابهای متداول دوچرخهسرواران انتخراب شرده
اسک.
برررای هررر رردام از حالکهررای ش ر گانه وضررعیکهای
ارگونررومی دوچرخرره میررانگین فعالیررک الکتریکرری عضررالت
منتخب شامل راسک ننده ستون فقرات سررینی برارگ و
راسک رانی قبل و بعد از خستگی در جدول  4گاارش شرده
اسک .از طرفی با طبدیل سیگنال فعالیک الکتریکری از حروزه
زمان بره حروزه فر ران پرارامتر فر ران میرانگین طروان
سیگنال ( )MPFبهعنوان شاخصری بررای ارزیرابی خسرتگی
عضالت محاسربه شرده اسرک .میرانگین ایرن پرارامتر بررای
عضالت منتخب در ش حالک ارگونومی دوچرخه محاسربه
و در جدول  4نشان داده شده اسک.
نتایج طحلیل دادههرا بررای میرانگین فعالیرک الکتریکری
عضله راسک ننده ستون فقرات نشان داد اتر اصلی وضرعیک
ارطفاع صرندلی ( )F)2 10(=4/61 p=0/038 η2 =0/48و
اتر اصلی خسرتگی ()F)1 5(=8/36 p=0/034 η2=0/63
معنررادار شررد ولری اتررر اصررلی وضررعیک فرمرران (η2=0/02
 )F)1 5(=0/118 p=0/75معنررادار نشررد .همچنررین اتررر
طعاملی خستگی در وضعیک فرمران (p=0/034 η2 =0/63
 )F)1 5(=8/35و اتر طعاملی سرهگانه خسرتگی در فرمران و
ارطفرراع صررندلی ()F)2 10(= 6/20 p=0/018 η2=0/55
معنادار شد در حالی ه دیگر متار طعاملی معنادار نشد.

جدول  :3شرح نحوه تنظیم حالتهای مختلف ارگونومی دوچرخه
حالکهای ارگونومی دوچرخه
حالکهای طنظیم فرمان
1
2
حالکهای طنظیم ارطفاع صندلی
1
2
3

با طوجه به معنادار شدن اتر طعاملی سهگانه و با طوجه بره
دادههای جدول  4مقایسههای زوجی بین وضرعیک حرالتی
ه دستههای فرمان عمود بر زمین و رو به پرایین (حالرک 2
فرمان) و ارطفاع صندلی  5سانتیمتر براالطر از سرطح مرجرع
(حالک  2ارطفاع صندلی) باشد با پنج وضرعیک دیگرر انجرام
شد ه نتایج این طحلیل نشان داد فعالیک الکتریکی عضلهی

شرح
دستههای فرمان موازی با زمین و رو به جلو
دستههای فرمان عمود بر زمین و رو به پایین
حالک مرجع برابر با طول اندام طحتانی
 5سانتیمتر باالطر از حالک مرجع
 5سانتیمتر پایینطر از حالک مرجع

راسک ننرده سرتون فقررات در ایرن وضرعیک (SD=1/64

 )M= 6/61متر از فعالیک این عضله در هر دو وضعیتی بود
ه ارطفراع صرندلی در منهرا  5سرانتیمتر پرایینطر از سرطح
مرجرع اسرک .در وضرعیک اول دسرتههای فرمران بهصررورت
مشابه عمود بر زمین و رو به پرایین ()M=6/61 SD=1/64
بررود ( .)t)5(=4/07 p=0/010در وضررعیک دوم دسررتههای
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ارزیابی وضعیتهای مختلف ارگونومی ......

فرمان موازی با زمین و رو به جلرو ()M=12/63 SD=2/34
قرار داشک ( .)t)5(=7/34 p=0/001بهعبارت دیگر فرار از
نحوه قرارگیری دسته فرمان ارطفاع پایینطر صندلی موجرب
فعالیک بیشتر عضله راسک ننده ستون فقررات شرده برود
ولی بقیه مقایسههای زوجی از نظر مماری معنادار نبود.
نتایج طحلیل دادهها برای فعالیک الکتریکی عضله راسرک
رانی نشان داد اتر اصرلی خسرتگی (p=0/009 η2 =0/77
 )F)1 5(=16/96معنادار شد در حالی ه سایر متار اصرلی و
طعاملی هیچ دام از متيیرها معنادار نشد .همچنین طحلیرل

دادهها برای فعالیک الکتریکی عضله سرینی بارگ نیا نشران
داد اتر اصلی و طعاملی هیچ دام از متيیرها معنادار نشد.
نتایج طحلیل دادهها برای فر ان میرانگین طروان عضرله
راسک ننده سرتون فقررات نشران داد اترر اصرلی وضرعیک
ارطفرراع صررندلی ( )F)2 10(=8/89 p=0/006 η2=0/64و
اتر اصلی خسرتگی ()F)1 5(=27/8 p=0/003 η2=0/85
معنادار شد ولی اترر اصرلی وضرعیک فرمران معنرادار نشرد.
همچنین اتر طعراملی سرهگانه خسرتگی در فرمران و ارطفراع
صررندلی ( )F)2 10(=5/74 p=0/022 η2=0/54معنررادار
شد در حالی ه دیگر متار طعاملی معنادار نشد.

جدول  :4میانگین (انحراف استاندارد) فعالیت الکتریکی و فرکانس میانگین توان عضالت پیش و پس از اجرای پروتکل خستگی
عضله

راسک
ننده
ستون
فقرات

سرینی
بارگ

حالک ارگونومی دوچرخه

()%MVC

()%MVC

()Hz

()Hz

(12/93 )5/17

(48/7 )7/12

(46/8 )16/61

(75/2 )14/22

(50/3 )8/62
(46/3 )14/21

فرمان

صندلی

1

1

(15/95 )5/62

2

(12/55 )3/57

(16/86 )8/94

3

(13/31 )4/61

(12/63 )2/34

(50/8 )12/40

1

(14/56 )6/03

(12/77 )5/82

(50/5 )6/69

(49/3 )12/42

2

(11/99 )4/83

(6/61 )1/64

(60/2 )10/40

(52/2 )7/36

3

(21/7 )3/10

(13/90 )4/30

(64/8 )13/50

(53/2 )5/91

1

(19/84 )7/34

(20/8 )11/08

(41/8 )10/15

(38/2 )13/76

2

(34/3 )22/6

(19/74 )4/22

(39/3 )13/87

(37/2 )9/68

3

(19/69 )6/56

(21/6 )9/83

(45/3 )7/47

(43/7 )11/94

1

(25/7 )18/85

(20/5 )10/16

(51/5 )11/04

(45/2 )12/77

2

(24/1 )9/70

(20/1 )7/81

(50/0 )21/3

(45/5 )21/0

3

(24/4 )15/94

(22/4 )5/85

(44/5 )6/41

(36/0 )8/39

1

(26/1 )6/56

(25/6 )9/87

(62/8 )8/78

(61/7 )4/18

2

(26/8 )4/17

(20/1 )7/13

(67/8 )3/92

(65/5 )4/72

3

(25/1 )6/63

(21/4 )8/49

(63/7 )5/20

(62/5 )11/47

1

(24/9 )3/87

(22/6 )6/01

(62/3 )6/41

(63/3 )5/13

2

(30/8 )10/98

(22/1 )4/38

(66/8 )8/66

(65/5 )16/22

3

(27/4 )8/52

(19/5 )4/19

(68/3 )4/03

(66/3 )4/13

2

1

2

راسک رانی

فعالیک الکتریکی
عضله قبل از خستگی

فعالیک الکتریکی
عضله بعد از خستگی

 MPFعضله قبل از
خستگی

 MPFعضله بعد از
خستگی

1

2

MPF: Mean Power Frequency

طحلیل دادههای فر ان میرانگین طروان عضرله سررینی
بارگ نیا نشان داد اترر اصرلی وضرعیک فرمران (η2=0/68
 )F)1 5(=10/63 p=0/022و اتررررر اصررررلی خسررررتگی
( )F)1 5(=12/48 p=0/017 η2=0/71معنرررادار شرررد.

همچنررین اتررر طعرراملی خسررتگی در فرمرران (η2=0/82

 )F)1 5(=22/97 p=0/005معنادار شد در حالی ه دیگرر
متار اصلی و طعاملی معنادار نشد.
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برای ارزیابی عملکرد دوچرخهسوار در حالکهای مختلف
ارگونومی دوچرخه حدا ار سرعک زاویرهای پردالزنی قابرل
دستیابی در دو فاز  30تانیهای سرعتی قبل و بعد از اجررای
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پروطکل خستگی (مراحل  2و  11از جردول  )2انردازهگیری
شرد .میرانگین نتررایج بهدسرک ممررده از شررر ک نندگان در
جدول  5مشاهده میشود.

جدول  :5میانگین (انحراف استاندارد) حداکثر سرعت زاویهای قابل دسترس قبل و بعد از اجرای پروتکل خستگی
حدا ار سرعک زاویه ای قابل دسترس
قبل از خستگی

حدا ار سرعک زاویه ای قابل دسترس
بعد از خستگی

حالک های ارگونومی
فرمان

صندلی

()rpm

()rpm

1

1
2
3
1
2
3

(200/7 )18/93
(212/2 )17/33
(199/5 )26/5
(196/7 )25/8
(202/7 )14/51
(198/3 )21/9

(193/8 )17/24
(206/3 )17/47
(189/2 )22/8
(187/7 )27/0
(194/5 )16/05
(189/5 )23/5

2

نتررایج طحلیرل دادههررا برررای میرانگین حرردا ار سرررعک
زاویهای قابل دسترس نشان داد اترر اصرلی وضرعیک ارطفراع
صندلی ( )F)2 10(=4/53 p=0/040 η2=0/48اتر اصرلی
خسرررتگی ( )F)1 5(=22/69 p=0/005 η2=0/82و اترررر
اصلی وضعیک فرمان ()F)5 1(=9/21 p=0/029 η2=0/65
معنادار شد ولی هیچ دام از متار طعاملی معنادار نشد.
بحث
اهمیررک بررسرری فعالیررک الکتریکرری عضررالت در هنگررام
دوچرخهسواری طوالنی مدت یرا بره عبرارت بهترر خسرتگی
عمومی در این اسک ه برا برروز خسرتگی در عضرالت اوال
سینماطیک حر ک ه مرطب با عملکرد اسک طيییر مییابد
و تانیا احتمال برروز مسریبهای ناشری از حر رات طکرراری
افاای پیدا می ند (دینگول و همکراران  .)2008بررسری
اینکرره رردام ی رک از حرراالت ارگونررومی دوچرخرره میطوانررد
خستگی متری در عضالت ایجاد ند پرسشی اسک ه به
گواهی شر ک نندگان حرفرهای ایرن طحقیرق مرورد طوجره
دوچرخهسواران و مربیران ایشران اسرک .در طحقیرق حاضرر
طالش شد طا پاسخی مناسب بررای انتخراب ارگونرومی بهترر
دوچرخه ارائه شود و در این راستا هم عملکرد و هم راه
خستگی را در نظر بگیرد.
نتایج نشان داد ه فعالیک الکتریکی عضله راسک ننده
ستون فقرات بعد از اعمرال خسرتگی و همچنرین برا طيییرر
ارطفاع صندلی اه یافک .همچنین در بررسی اتر طعراملی
خستگی در فرمان و اتر طعاملی سه گانه خستگی در فرمران

و ارطفاع صندلی نتایج حرا ی از راه معنریدار فعالیرک
الکتریکی این عضله برود .همچنرین نترایج بررسری فعالیرک
الکتریکی عضله راسک رانی در شرای خستگی نشان داد ه
فعالیک الکتریکی این عضرله راه مییابرد .برا طوجره بره
جدول  4اه فر ران میرانگین طروان در حالرک بعرد از
خستگی نسبک به قبل از خسرتگی در ا ارر حالکهرا دیرده
شد .همچنین بررسی فر ران میرانگین طروان بررای عضرله
سرینی بارگ نشان داد اعمال خستگی و طيییر حالک فرمان
و طعامررل خسررتگی در فرمرران موجررب طيییرررات فر رران
می رانگین طرروان ای رن عضررله میگررردد امررا طيیی رر فعالی رک
الکتریکی این عضله معنیدار نشد .از سروی دیگرر طيییررات
سرعک زاویهای پدالزنی وابسته به حالک طنظیم دوچرخه در
هر ش حالک ارگونومی دوچرخه طفاوت معنادار نشان داد.
در بررسی طأتیر طيییررات طنظریم دوچرخره برر فعالیرک
عضالنی و فر ان میانگین طوان عضله راسرک ننده سرتون
فقرات طفاوت معنادار مشاهده شد ه با برخری از مطالعراطی
رره خسررتگی عضررالنی حررین دوچرخهسررواری را بررسرری
ردهاند مطابقرک دارد (باالسروبرامانیان و همکراران 2014؛
سرینیواسان باالسروبرامانیان  .)2007برا طحلیرل دادههرای
جدول  4مشراهده شرد فعالیرک الکتریکری عضرلهی راسرک
ننده ستون فقرات در حالتی ه دستههای فرمان عمرود برر
زمین و رو به پرایین (حالرک  2فرمران) و ارطفراع صرندلی 5
سانتیمتر باالطر از سطح مرجرع (حالرک  2ارطفراع صرندلی)
باشد متر از فعالیک این عضله در هر دو وضرعیتی برود ره
ارطفاع صندلی در منها  5سانتیمتر پایینطر از سرطح مرجرع
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اسرک .در وضررعیک اول دسرتههای فرمرران بهصرورت مشررابه
عمود بر زمین و رو به پرایین و در وضرعیک دوم دسرتههای
فرمان موازی با زمین و رو به جلو بود .بهعبارت دیگر فار از
نحوه قرارگیری دسته فرمان ارطفاع پایینطر صندلی موجرب
فعالیک بیشتر عضله راسک ننده سرتون فقررات شرده برود.
شررواهد پرراوه حاضررر حررا ی از من اسررک رره فعالیررک
الکتریکی عضله راسرک ننده سرتون فقررات طحرک شررای
خسررتگی مترررین میراان را در حررالتی داشررته رره ارطفرراع
صندلی باالطر از حالک مرجع بوده اسرک .ایرن نتیجره بردین
معنی اسک ه در صورت انتخاب درسک طنظریم فرمران برا
افاای ارطفراع صرندلی میطروان فعالیرک الکتریکری عضرله
راسک ننده ستون فقرات را اه و از خستگی بیشتر ایرن
عضله جلوگیری نمود.
برره منظررور بررسری اتررر خسررتگی از شرراخص فر رران
میانگین طوان نیا در برخی طحقیقرات اسرتفاده شرده اسرک.
سازو ار راه فر ران سریگنال برا شرروع خسرتگی بره
روشنی مشخص نیسرک .ممکرن اسرک سررعک هردایک طرار
عضله بتواند اه فر ران میرانگین طروان را برا خسرتگی
طوجی ره نررد (قوچررانی راحت ری قوچررانی راوری حس رینی
2011؛ یمن گابریل  .)2010در بررسی فر ان میانگین
طوان عضله راسک ننده سرتون فقررات نیرا نترایج حرا ی از
طيییرات فر ران میرانگین طروان در شررای طيییرر ارطفراع
صندلی و اعمال خستگی و طعامل سهگانه خستگی در فرمان
و ارطفاع صندلی بود .بیشترین طفاوت فر ان میانگین طروان
این عضله قبل و بعد از خستگی در حالتی مشاهده شرد ره
صندلی باالطر از ارطفاع مرجع و فرمان موازی با سطح زمرین
بود .از منجا ه ارطفاع صندلی برر زاویره طنره و طرول عضرله
راسررک ننده سررتون فقرررات طررأتیر دارد بنررابراین میطرروان
بیان رد ه با افاای طول این عضله از حالک بهینره خرود
برای طولید نیرو خارج و برا خسرتگی بیشرتری مواجره شرده
اسک .ایرن طيییررات میطوانرد احتمرال افراای مسریبهای
اسکلتی عضالنی را به دنبال داشته باشد.
در بررسی طأتیر طيییررات حراالت طنظریم دوچرخره برر
فعالیک الکتریکی عضالنی و فر ران میرانگین طروان عضرله
راسک رانی طفاوت معنادار مشاهده نشد ه با نتایج مطالعات
قبلی همسو بود (مرورا و همکراران  .)2017محققران عردم
طفاوت معنادار طيییرات فعالیک عضالنی عضالت راسک رانی
دوسر رانری و دوقلرو در طنظیمرات مختلرف ارطفراع صرندلی

دوچرخه را گاارش ردهاند .با ایرن حرال بیران نمودنرد ره
طمایل به افاای فعالیک عضرالت در موقعیرک براالطر دیرده
شده اسک ه با طوجه به جدول  4با نترایج حاضرر مطابقرک
دارد .از طرف دیگر برخی محققران در پراوه خرود بیران
ردند ه با افاای ارطفاع صندلی فعالیک هر چهرار عضرله
دوسررانی راسک رانی درشک نئی قردامی و دوقلرو راه
مییابررد (هویرک طلررب خررا ی  .)2010برررای بررسری اتررر
خستگی با مشاهده جدول  4و مقایسره فعالیرک الکتریکری
عضله سرینی بارگ و راسک رانی در حالک بعرد از خسرتگی
نسبک به حالک قبل از خستگی راه فعالیرک الکتریکری
این دو عضله در اغلب حالکهرا مشرهود میباشرد ره بررای
عضله راسک رانی معنادار اسک و برای عضله سررینی برارگ
معنررادار نیسررک .در طررول انقبررا زی رر بیش رینه طررا ظهررور
خستگی دامنه فعالیک الکتریکی عضله در ابتدا تابک اسرک
اما پ از من افاای مییابد .این افاای در دامنره فعالیرک
الکتریکی احتماال به دلیل افاای در طعرداد واحرد حر تری
برای حفظ سطح نیروی تابک اسک .در انتهای انقبرا و برا
ظاهر شدن خسرتگی دامنره فعالیرک الکتریکری عضرله بره
طدریج اه مییابد .از طرف دیگر طفاوت فعالیک الکتریکی
و فر ان میانگین طوان در اتر طيییر حاالت طنظیم دوچرخه
برای دو عضله سرینی بارگ و راسک رانی معنادار نبود .ایرن
امر میطواند بخاطر م بودن طيییرات ارطفاع صندلی باشرد و
ممکن اسک این طيییرات ارطفاع برای ایجاد طيییر در الگروی
فعالیک الکتریکی عضالت طحتانی افی نباشد.
مشاهده شد طيییر حالکهای طنظیم دوچرخه بر سررعک
زاویهای پدال زنی یا عملکرد ورزشکار طرأتیر معنرادار داشرته
اسک .برخی محققان به حساسیک مفصل زانو و لگن نسربک
به ارطفاع صندلی اشاره ردهانرد (بینری و همکراران 2010؛
فرر رو ا و همکراران 2012؛ ساندرسرون ممروروزو 2009؛
طام  .)1967برخی نیا وضعیک بدن و زاویه طنه را عراملی
مؤتر بر عملکرد و سینماطیک معرفری ردهانرد (سراولبرگ و
همکاران  .)2003اتربخشری طولیرد نیررو در یرک دوچرخره
طحک طأتیر عوامل بسیاری اسرک .ارطفراع صرندلی دوچرخره
یکی از این عوامل میباشد .طيییر در ارطفاع صندلی نره طنهرا
زوایای مفاصل بلکه طول عضالت و طرول برازوی گشرتاور را
نیررا طحررک طررأتیر قرررار میدهررد .در نتیجرره سررینماطیک
دوچرخهسواری دچار طيییر خواهد شد ه نیرروی خروجری
عضالت را نیا طيییرر خواهرد داد .افراای نیرروی خروجری
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حاضر بهینهطرین حالک ارگونومی دوچرخه حالتی اسک ره
در من ارطفاع صندلی باالطر از طرول انردام طحترانی و فرمران
 در این حالک نه طنها.موازی با سطح زمین طنظیم شده باشد
بهترین عملکرد یرا براالطرین سررعک زاویرهای پردال زنری
بهدسک ممده اسک بلکه مترین طيییرات را در اتر خستگی
 این حالک مترین درصد اختالف بین.به دنبال داشته اسک
عملکرررد در قبررل و بعررد از خسررتگی یعنری مترررین افررک
عملکرد را به همراه داشته و برای هر ش مزمودنی بهتررین
 برا طوجره بره اینکره.عملکرد در ایرن حالرک ر داده اسرک
طيییرات ارطفاع صندلی و حالک فرمان طيییرات معناداری برر
عملکرد دوچرخهسواران داشته اسرک پیشرنهاد میشرود طرا
.مربیان و ورزشکاران به این موارد دقک افی نمایند

عضالت افاای سرعک زاویهای پدالزنی در ارطفاع براالطر را
 در بررسی نتایج سرینماطیکی انردام طحترانی.طوجیه می ند
میطوان بیان داشک اه ارطفاع صندلی نسبک بره ارطفراع
مرجع یا طرول انردام طحترانی باعر افراای زاویره زانرو و
افاای زاویه فلکشن مفصرل ران خواهرد شرد ره احتمراال
.دالیلی برای عدم دستیابی به سرعک حدا اراند
نتیجهگیری
هدف از انجام این پاوه مقایسره شر وضرعیک مختلرف
ارگونومی دوچرخه بر میاان فعالیک عضرالت راسرک ننرده
سررتون فقرررات راسررک ران ری و سرررینی بررارگ و همچن رین
 در.عملکرررد دوچرخهسررواران قبررل و بعررد از خسررتگی بررود
مجموع میطوان بیان داشک ه از بین طنظیمرات ارگونرومی
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