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مقاله پژوهشی

چکیده
زمینه و هدف :علیرغم تفاوت در سبک و قوانین و مقررات کشتی آزاد و فرنگی ،اطالعاتی اندکی
در زمینه مقایسه قدرت آیزوکنتیک کشتیگیران این دو سبک وجود دارد؛ بنابراین هدف از اینن
پژوهش مقایسه قدرت آیزوکنتیک کشتیگیران آزاد و فرنگی است.
روش بررسی :از بین کشتیگیران نخبه لیگ برتر جوانان استان تهران تعداد  51نفر کشنتیگینر
آزاد و  21نفر کشتیگیر فرنگی در این مطالعه شرکت کردند .جهت اندازهگیری حداکثر گشتاور
عضالت اندام فوقانی و تحتانی از دستگاه آیزوکنتیک بایودکس 4-استفاده شد .این کشتیگیران
در آزمونهای قدرت آیزوکنتیک عضالت خم کنننده و بازکنننده زاننو و عضنالت خنم کنننده و
بازکننده شانه در سرعتهای  180 ،60و  300درجه بر ثانیه شرکت کردند.
یافتهها :تفاوت معنیداری در قدرت آیزوکنتیک اکسنتریک عضالت بازکنندههای زانو در سرعت
 60درجه بر ثانیه مشاهده شد .این قدرت در کشتیگیران آزاد ( )219/12±4/51بهطنور معننی
داری بیشتر از کشتیگیران فرنگی ( )200/15±9/15بود ()T=2/04 ،P≥0/05؛ اما تفاوت معنی
داری در سایر متغیرهای تحقیق در کشتیگیران آزاد و فرنگی مشاهده نشد.
نتیجهگیری :نتایج این مطالعه نشانداد علیرغم تفاوت در قوانین و مقررات ،تفناوت معننیداری
در قدرت آیزوکنیتک عضالت اطراف شانه و زانوی کشتیگیران آزاد و فرنگی وجود ندارد .کشتی
گیران آزاد فقط در قدرت اکسنتریک عضالت بازکننده زانو نسنبت بنه فرنگنی عملکنرد بهتنری
داشتند که میتوان دلیل آن را قرار گرفتن در وضعیت تکپا در زیرگیریها دانست.
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مقدمه
کشتی یکی از قدیمیتنرین و فراگیرتنرین ورزشهنای دنینا
است .این رشته اولین بار در سنال  ۷08قبنل از منیالد وارد
المپیک شد .در المپیک باستان ،قهرمانان کشتی همنواره از
جایگاه خاصنی برخنوردار بودنند (اتحادینه جهنانی کشنتی،
 .)2019کشتی در ایران نیز یکی از پرطرفدارترین ورزشهنا
است و ریشه در تاریخ و سنتهای ایرانی دارد؛ بهطنوریکنه
معموالً بهعنوان ورزش ملی اینران از آن یناد منیشنود .اینن
رشته سبکهای مختلفنی دارد .در بنین اینن سنبکهنا ،دو
سبک آزاد و فرنگی کشتی از محبوبترین سبکها به شنمار
می روند (آگنر 1و همکناران .)201۷ ،رقابنت هنای رسنمی و
المپیک نیز در اینن دو سنبک انجنام منیشنود .در کشنتی
فرنگی گرفتن پایینتر از کمنر و هرگوننه اسنتفاده از پنا در
اجرای فنون ممنوع است .در کشتی آزاد امکنان اسنتفاده از
پای خود فنرد و پنای حرین در موقعینتهنای تهناجمی و
دفاعی وجود دارد (کرامر 2و همکاران.)2001 ،
با توجه به تفاوت قنوانین و مقنررات در اینن دو رشنته،
چندین پژوهش نشان دادهاند که ویژگیهای آنتروپومترینک
و مشخصات فیزیولوژیکی کشتیگینران آزاد و فرنگنی بناهم
تفناوت دارننند (باینک ،سننرتیک ،استاروسنتا .)3بننرای مثننال
میرزایننی و همکنناران ( )2013نشننان دادننند سننرعت ،زمننان
عکس العمنل ،انعطناف پنییری و اسنتقامت عضنالت باالتننه
کشتیگیران فرنگنی بهتنر از کشنتیگینران آزاد اسنت؛ امنا
کشتیگیران آزاد نسبت به کشنتیگینران فرنگنی چنابکی و
استقامت عضنالت شنکم بهتنری دارنند (میرزاینی ،کنوربی،
بارباس ،لطفی .)4میرزایی و همکناران بینان کردنند ماهینت
کشتی آزاد پویاتر از کشتی فرنگی است زینرا کشنتیگینران
آزاد عالوه بر امکان اجرای تمام فننون کشنتی فرنگنی منی
توانننند از پاهننا نیننز اسننتفاده کنننند (میرزایننی و همکنناران،
 .)201۷عالوه بر این ،محققان نشان دادهانند کنه بنه دلینل
تفناوت در ویژگنیهنای فیزیولنوژیکی و نیازهنای دو سننبک
کشتی ،الگو آسیب هنای کشنتیگینران اینن دو سنبک نینز
متفاوت است .کشتیگینران سنبک آزاد در طنول مسنابقات
بیشتر در نواحی اندام تحتانی دچار آسیب میشوند در حالی
که بیشتر آسیبهای کشنتیگینران فرنگنی در تننه و انندام
1. Ager
2. Kraemer
3. Baić, Sertić, Starosta
4. Mirzaei, Curby, Barbas, Lotfi

فوقانی رخ میدهد (یارد و کمستوک.)2008 ،5
پارامترهای آمادگی جسمانی مانند حداکثر قندرت پوینا،
قدرت ایزومتریک ،قدرت انفجاری و اسنتقامت در قندرت بنا
عملکرد کشتی سطح باال ارتباط تنگاتنگی دارند (چابیننه 6و
همکاران .)201۷ ،بسنیاری از محققنان قندرت و اسنتقامت
عضالنی را یکی از مهمترین فاکتورها برای موفقینت گشنتی
گیران نخبه میداننند (چابیننه و همکناران 201۷؛ کرامنر و
همکاران .)2001 ،کشتیگیران برای اجرای فننون دفناعی و
تهاجمی به حداکثر قدرت پوینا نیناز دارنند .فننونی کنه بنه
بلندکردن و پرتاب حری منجر میشود نیاز به قدرت باالیی
دارد (توماس و زمانپور .)2018 ،انعطافپییری تننه و پاهنا
نیز به پایین آمدن مرکز ثقل در موقعیتهای دفاعی کمنک
مینماید و سبب حفن تعنادل بهتنر کشنتیگینر منیشنود
(چابینه و همکاران .)201۷ ،هورسویل و همکناران گنزارش
کردند قدرت آیزوکنتیک کشتیگیران مرد موفق نسنبت بنه
همتایان کمتر موفق خود بیشنتر اسنت .ینون ( )2002نینز
نشان داد که کشتیگیران مرد موفق از قدرت آیزوکنتینک و
قدرت پویای باالتری نسبت به کشتیگیران ناموفق برخوردار
هستند.
درک نقننش عوامننل جسننمانی و فیزیولننوژیکی مننرثر در
موفقیت کشنتیگینران فرنگنی و آزاد یکنی از چنالش هنای
مربیان و کشتیگیران است (میرزایی ،کنوربی ،رحمنانینینا،
مقدسی .)2009 ،در بسیاری از باشگاههای کشتی ،مربیان از
برنامههای یکسانی بنرای آمنادهسنازی کشنتیگینران آزاد و
فرنگی استفاده میکننند ،در حنالیکنه بنه عوامنل آمنادگی
جسمانی مختلفی نیاز است (استاروستا و گلیز .)201۷ ،۷اگر
چه اختالفات قابل توجه نیست ،امنا منیتوانند بنرای ایجناد
تغییر در برنامههای آموزشی بسیار حیاتی باشد و منجنر بنه
پیشرفت در دو سبک کشتی شود .شناسایی اینن اختالفنات
بین کشتیگیران فرنگی و آزاد میتواند اطالعات ارزشمندی
در مورد طراحی برنامههای تمریننی بنرای ارتقنا عملکنرد و
همچنین راهبردهای پیشگیری از آسنیب در کشنتیگینران
آزاد و فرنگی ارائه دهد و به مربیان کشنتی در آمنادهسنازی
بهتر ورزشکاران کمک میکند (میرزایی و همکاران.)2013 ،
اگرچه چندین مطالعه در زمینه مقایسه قدرت ایزومتریک و
آیزوتونیک وجود دارد (چابینه و همکاران ،)201۷ ،اما علنی
5. Yard & Comstock
6. Chaabene
7. Starosta & Głaz
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رغننم اهمیننت عملکننردی قنندرت آیزوکنیتننک در کشننتی،
اطالعات اندکی در زمینهی مقایسه قدرت آیزوکنتینک بنین
این دو سبک کشتی وجود دارد .لیا هدف از تحقینق حاضنر
مقایسه قدرت آیزوکنتیک کشتیگیران آزاد و فرنگنی نخبنه
ایران است.
روش تحقیق
این پژوهش از نوع مقایسهای است .جامعه پژوهشی مطالعنه
حاضر کلیه کشتیگیران شرکتکننده در لیگ برتنر جواننان
کشتی آزاد و فرنگی استان تهران بودند .از کلینه باشنگاههنا
برای شرکت در این مطالعه دعوت شد 51 .نفنر کشنتیگینر
آزاد و  21نفر کشتی گیر فرنگی بنهطنور داوطلباننه در اینن
مطالعه شرکت کردند .تمنام انندازهگینریهنا در آزمایشنگاه
دانشکده علوم ورزشی دانشگاه شهید بهشتی تهران در مهنر
و آبان ماه سال  1398و در پیش فصل کشتیگینران انجنام
شد .حداقل  5سال سابقه کشنتی ،کمتنر از  21سنال سنن،
عدم دارا بودن آسیب شدید (غیبت بیش از سه هفته در اثنر
آسیب) در شش ماه گیشته و شرکت در لیگ برتنر جواننان
کشننتی آزاد و فرنگننی اسننتان تهننران در سننال  1398از
معیارهای ورود آزمنودنیهنا بنه مطالعنه حاضنر بنود .بنرای
محاسبه حجم نموننه از روش دمرکنان و همکناران ()2014
استفاده شد .این محققنان در مقایسنه قندرت پنای کشنتی
گیران آزاد و فرنگی  24واحد اختالف با انحنراف اسنتاندارد
 32گزارش کردند ،لیا بنا اسنتفاده از فرمنول بنرآورد حجنم
نمونه برای مقایسه میانگین دو گروه مستقل و با فرض اینن
اعننداد و همچن نین تننوان  0/80و سننطح معن نیداری 0/05
درصد حجم نمونه  56نفر بهدسنت آمند (هانند و خاتکنار،1
 .)2014پس از حضور کشتیگیران در آزمایشگاه ابتندا قند،
وزن و درصد چربی آنها اندازهگیری شد .سپس کشتیگیران
به مدت  10دقیقه روی دوچرخه کار سنج با شدت و سرعت
دلخواه گرم کردند .سنپس بنهوسنیله دسنتگاه آیزوکنتینک
biodex isokinetic system pro 4 systemساخت کشنور
سنننوئیس  -کمپنننانی  (CMVAG Con-Trexقننندرت
آیزوکنتیک عضالت زاننو و شنانه انندام برتنر کشنتیگینران
اندازهگیری شد .اندازهگیری قندرت در صنبح و از سناعت 9
الی  13انجام شد.

1. Dhand & Khatkar

3۷

نحوه اندازهگیری قدرت آیزوکنتیک عضالت خم کننده و
بازکننده زانو

بننرای اننندازهگیننری قنندرت آیزوکنتیننک کانسنننتریک بننه
کانسننننتریک عضنننالت همسنننترینگ و چهنننار سنننر ران و
اندازه گیری قدرت آیزوکنتینک اکسننتریک بنه اکسننتریک
عضالت همسترینگ و چهار سر در هر دو حالت از آزمنودنی
خواسته شد روی صندلی دستگاه بنشیند بهطوریکنه بندن
وی در وضعیت راحت قنرار داشنته باشند سنپس بنهمنظنور
اجرای آزمون به شکل بهینه و اسنتاندارد ،بخنشهنای تننه،
لگن و ران پای فرد با استفاده از کمربندهای مخصوص روی
دستگاه ثابت منی شند .طبنق اسنتانداردهای ذکنر شنده در
راهنمای کاربری دستگاه آیزوکنتیک چنرخش هنا ،ارتفناع و
زوایای مربوط به نحوه قرارگیری صندلی و دینامومتر تنظیم
میشد .تنظیمات نهایی بهگونهای انجام منیشند کنه مرکنز
محور چرخش دینامومتر و مرکز محور چرخش مفصنل زاننو
بر یکدیگر منطبق شوند سپس بازوی مربوطه که بنهصنورت
اختصاصی برای پای چپ یا راست طراحنی شنده اسنت بنر
اساس پای مورد آزمون روی دینامومتر نصب میشد .پس از
تنظیم ارتفاع بازو نسبت به طول پا ،با استفاده از کمربنند و
بالشتک مخصوص ،پا روی بنازو بنهگوننهای بسنته و محکنم
میشد که بالشتک روی مچ پا قرار گیرد از آزمودنی خواسته
میشود چند انقباض طبیعی در طول دامنه حرکتنی انجنام
دهد که این امر بهمنظنور اطمیننان ینافتن از راحتنی فنرد،
اجرای صحیح حرکت و همچنین ایجاد آشنایی و ارتباط فرد
با دسنتگاه صنورت منیگرفنت .پنس از آن از فنرد خواسنته
میشد تالش خود را با حداکثر قدرت و سرعت به ترتیب در
سرعت زاویهای  60درجه (شدت پایین) 180،درجه (شندت
متوسننط) و  300درجننه (شنندت بنناال) حرکننت فلکشننن و
اکستنشن زانو را در دامنه حرکتی  0تنا  90درجنه بافرمنان
دستگاه یا آزمونگر انجنام دهند در هرکندام از سنرعتهنای
زاویهای فرد فرصت  5بار تالش داشت و پس از آن  30ثانیه
استراحت میکنرد و بنین حرکنات در هنر سنرعت زاوینهای
متفنناوت  1دقیقننه اسننتراحت داشننت .اننندازهگی نری قنندرت
اکسنتریک به اکسنتریک هم به همین طریق در دو سنرعت
زاویهای  60درجه و  180درجه اندازهگینری شند (ننوروزی،
جواهری ،آریامنش2015 ،؛ دانشجو و همکاران.)2013 ،
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نحوه اندازهگیری قدرت آیزوکنتیک خم کننده و بازکننده
شانه

برای اندازهگیری قدرت ایزوکینتیک عضنالت خنم کنننده و
بازکننده شانه برتر آزمنودنیهنا ،از دیننامومتر ایزوکینتینک
بایودکس سیستم  4استفاده گردید .آزمودنیهنا بنر اسناس
استاندارد ارائه شده توسط راهنمای دستگاه بر روی صنندلی
مخصننوص دسننتگاه قننرار م نیگرفتننند و تنننه فننرد توسننط
کمربندهای مخصوص ثابت میشد .شانه برتر فرد در حالنت
نشسته اندازهگیری شد و اتصال مخصوص حرکنت بنه انندام
فوقانی آنان متصل می گردید .برای تشخیص دسنت برتنر از
پرسشنامه دست برتری ادینبورگ استفاده شند (اولدفیلند،1
 .)19۷1این ابزار ،پرسشنامهای  10مادهای است که تنرجیح
دسنتی را در نوشتن ،نقاشی کنردن ،پرتناب کنردن ،قیچنی
کردن ،مسواک کردن ،استفاده از چناقو ،اسنتفاده از قاشنق،
جارو کردن ،روشنن کردن کبریت و باز و بسته کنردن درب
قوطی میسنجد .اینن آزمون  5گزینه دارد کننه بنهصنورت
همیشنه بار است ( 10نمره) ،اغلب بار است ( 5نمره) ،اغلب
با هر دو ( 0نمره) ،اغلب با چپ (-5نمره) و همیشه با چنپ
( -10نمره) تنظیم شده و دامنهی نمره از ( -100چنپ) تنا
 +100راسنت) متغینر اسنت (علیپور و صالح امیرحسنینی،
.)2011
برای اندازهگیری حداکثر گشتاور عضالت خنم کنننده و
اکستانسور نینز ،فنرد بنازو را در صنفحه سناجیتال حرکنت

میداد و  5تکرار را با حداکثر تالش در دامننهی  0تنا 180
در سه سرعت  60درجه بر ثانیه 180 ،درجه بر ثانیه و 300
درجه بر ثانیه انجام میداد .مدت زمان اسنتراحت بنین هنر
تالش  1دقیقه و بین هنر تمنرین  3دقیقنه بنود (دروینن و
همکاران.)2004 ،
روشهای آماری
تجزیهوتحلیل دادهها با استفاده از نرمافنزار  SPSSنسنخهی
 22انجام گرفت .ابتدا فرض طبیعی بودن توزین دادههنا بنا
استفاده از آزمون شناپیرویلک در هنر دو گنروه بنرای تمنام
متغیرها بررسی شند .نتنایج نشناندهنندهی طبیعنی بنودن
توزی دادههنا در هنر دو گنروه بنود .بنرای مقایسنهی تمنام
متغیرهای دو گروه از آزمون  tمسنتقل در سنطح معنناداری
 0/05استفاده شد .این مطالعنه در دانشنگاه شنهید بهشنتی
بررسننی و بننا شناسننه اخننال IR.SBU.REC.1400.028
مصوب گردیده است.
نتایج
نتنایج نشنانداد اخنتالف معننیداری بنین سنن (،P≤0/05
 ،)T=0/0۷قنننننننند ( ،)T=0/52 ،P≤0/05وزن (،P≤0/05
 )T=0/06و شاخص توده بدنی ( )T=1/32 ،P≤0/05کشتی
گیران آزاد و فرنگی وجود ندارد (جدول شماره .)1

جدول  :1مقایسه دادههای دموگرافیک کشتیگیران آزاد و فرنگی
متغیر

کشتی آزاد

کشتی فرنگی

مقدار T

سطح معنیداری

سن

18/14±2/18

19/18±1/۷2

0/0۷

0/94

قد

1۷4/58±6/62

1۷3/69±۷/40

0/52

0/60

وزن

80/32±23/85

۷9/96±1۷/31

0/06

0/94

شاخص توده بدنی

24/94±4/13

25/30±4/0۷

1/32

0/19

درصد چربی

12/91±5/۷۷

14/05±6/21

0/۷۷

0/44

همانگونه که جدول شماره  2نشنان منیدهند در بنین
قنندرتهننای آیزوکنتیننک اننندازهگیننری شننده تنهننا تفنناوت
معنننیداری در قنندرت آیزوکنتیننک اکسنننتریک عضننالت
بازکنندههای زانو در سرعت  60درجه بر ثانیه مشاهده شند.
1

1. Oldfield

این قدرت در کشتیگیران آزاد ( )219/12±4/51بهطور
معنیداری بیشتر از کشتیگینران فرنگنی ()200/15±9/15
بود (.)T=2/04 ،P≥0/05
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جدول  :2مقایسه انحراف استاندارد ±میانگین قدرت آیزوکنتیک کشتیگیران آزاد و فرنگی
نوع قدرت
قدرت آیزوکنتیک کانسنتریک بازکنندههای زانو در
سرعت  60درجه بر ثانیه ()N
قدرت آیزوکنتیک کانسنتریک خم کنندههای زانو
در سرعت  60درجه بر ثانیه
قدرت آیزوکنتیک کانسنتریک بازکنندههای زانو در
سرعت  180درجه بر ثانیه
قدرت آیزوکنتیک کانسنتریک خم کنندههای زانو
در سرعت  180درجه بر ثانیه
قدرت آیزوکنتیک کانسنتریک بازکنندههای زانو در
سرعت  300درجه بر ثانیه
قدرت آیزوکنتیک کانسنتریک خم کنندههای زانو
در سرعت  300درجه بر ثانیه
قدرت آیزوکنتیک اکسنتریک بازکنندههای زانو در
سرعت  60درجه بر ثانیه
قدرت آیزوکنتیک اکسنتریک خم کنندههای زانو در
سرعت  60درجه بر ثانیه
قدرت آیزوکنتیک اکسنتریک بازکنندههای زانو در
سرعت  180درجه بر ثانیه
قدرت آیزوکنتیک اکسنتریک خم کنندههای زانو در
سرعت  180درجه بر ثانیه
قدرت آیزوکنتیک کانسنتریک بازکنندههای شانه در
سرعت  60درجه بر ثانیه
قدرت آیزوکنتیک کانسنتریک خم کنندههای شانه
در سرعت  60درجه بر ثانیه
قدرت آیزوکنتیک کانسنتریک بازکنندههای شانه در
سرعت  180درجه بر ثانیه
قدرت آیزوکنتیک کانسنتریک خم کنندههای شانه
در سرعت  180درجه بر ثانیه
قدرت آیزوکنتیک کانسنتریک بازکنندههای شانه در
سرعت  300درجه بر ثانیه
قدرت آیزوکنتیک کانسنتریک خم کنندههای شانه
در سرعت  300درجه بر ثانیه

کشتی آزاد

کشتی فرنگی

مقدار T

سطح معنیداری

292/32±5/41

283/18±۷/۷2

0/923

0/35

136/01±2/96

146/21±9/۷0

1/331

0/18

201/۷۷±3/4۷

201/61±5/4۷

0/025

0/98

103/61±2/2۷

103/82±2/66

0/050

0/96

1۷9/95±3/34

1۷5/05±8/44

0/654

0/51

102/45±2/۷4

102/65±4/06

0/039

0/96

219/12±4/51

200/15±9/15

2/041

*0/04

34۷/01±8/43

324/84±12/66

1/380

0/1۷

203/01±4/68

192/53±10/21

1/055

0/29

324/48±۷/38

310/90±14/95

0/890

0/3۷

104/۷3±2/15

104/4۷±2/96

0/06۷

0/94

134/04±2/۷5

125/۷8±4/06

1/630

0/10

93/68±2/26

91/9۷±2/86

0/424

0/6۷

118/38±2/41

111/43±4/44

1/466

0/14

91/68±2/60

96/۷1±6/51

0/866

0/39

105/09±2/41

109/۷6±3/62

1/042

0/30

*معنیداری در سطح 0/05

نتننایج ایننن مطالعننه نشننان داد بننهجننز قنندرت آیزوکنتیننک
اکسنتریک عضالت بازکنندههای زانو در سرعت  60درجه بر
ثانیننه ،تفنناوت معن نیداری در سننایر متغیرهننای تحقیننق در
1
کشتیگیران آزاد و فرنگی وجود نندارد .ایسنیک و هنالوک
( )201۷نیز بیان کردند قدرت کشنتیگینران آزاد و فرنگنی

تیم ملی ترکیه که در المپینک رینو شنرکت کردنند تفناوت
معنیداری نداشته است .لنوپز گنوالن و همکناران)2011( 2
نیز نتایج مشنابهی گنزارش کردنند .در ورزش کشنتی تمنام
قسمتهای بدن بهطور همزمان فعال هسنتند و اینن مقولنه
نیازمند آمادگی جسمانی باالیی است که قدرت آیزوکنتینک
یکی از فاکتورهای آن اسنت اگرچنه تفناوت بنین دو سنبک

1. Isik and Haluk

2. Maria Lopez-Gullon

بحث
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حسینی و همکاران

مقایسه قدرت آیزوکنتیک ......

کشتی آزاد و فرنگی و تمریناتی که مربیان برای هردو سبک
اختصاص دادهاند وجود دارد اما به نظنر منیرسند بنا توجنه
نیازهای رقابتی کشتیگیران آزاد و فرنگی ،اکثنر گنروههنای
عضالنی مخصوصاً عضالت اندام فوقانی در هنر دو سنبک در
تمرینات و مسابقات تحنت تن ثیر قنرار منیگیرنند (باسنار و
همکاران.)2014 ،
نتایج این مطالعه نشانداد تفاوت معننیداری در قندرت
آیزوکنتیک اکسنتریک عضالت بازکننده های زانو در سرعت
 60درجه بر ثانیه مشاهده شد .این قدرت در کشنتیگینران
آزاد به طور معنیداری بیشتر از کشنتیگینران فرنگنی بنود.
مطالعات اندکی در این زمینه انجنام شنده اسنت .ایسنیک و
هالوک ( )201۷نیز بیان کردند قدرت اندام تحتانی کشنتی
گیران آزاد بیشنتر از کشنتیگینران فرنگنی اسنت .باسنار و
همکاران ( )2014نینز تفناوت معننیداری در قندرت انندام
تحتانی کشتیگیران آزاد و فرنگی گزارش کردند.
این تفاوت در قدرت آیزوکنتیک انندام تحتنانی کشنتی
گیران دو سبک ،ممکن است به تفاوت در قوانین و نیازهنای
دو سبک کشتی بنازگردد .بنا توجنه بنه قنوانین در کشنتی
فرنگی استفاده از پاها در هنگام اجرای فنون ممنوع اسنت و
به اینترتیب فرنگی کاران کمتر در وضعیتهای تکپنا قنرار
میگیرند و بیشتر به ایسنتادن بنر روی دوپنا متکنی و اکثنر
حرکات و فنون در اندام فوقنانی و بنهوسنیلهی کنار کنردن
دستها انجام میشود در کشتی آزاد استفاده از پاهنا مجناز
است و بیشتر فنون روی اندام تحتانی انجنام منیشنود کنه
باعث میشود کشتیگیران آزاد پیوسته در حال جابنهجنایی
پاهنا و همچننین بیشننتر مواقن در وضننعیت ایسننتادن روی
تکپا قرار میگیرند (مانند فن زیرگیری) .این امر منیتوانند
عاملی برای افزایش قدرت اندام تحتانی در درازمدت در این
سننبک باشنند (میرزایننی ،منناجالن ،بینناتی2018 ،؛ باسننار و
همکاران.)2014 ،
برخالف نتایج این مطالعه ،دیمرکان و همکاران ()2014
بیان کردند که قدرت عضالت انندام تحتنانی کشنتیگینران
فرنگی نسبت به کشتیگیران آزاد بیشتر است .جنینسنوک
لی و چانگ  -گیون کیم )201۷( 1هنم نتنایج متفناوتی بنا
مطالعه حاضر گزارش کردند .این محققان به تجزیه وتحلینل
و مقایسه قدرت ایزوکینتیک و فاکتورهای آمادگی جسمانی
بین کشتیگیران دو سبک آزاد و فرنگی پسران نوجوان کره
1. Jin-Seok Lee.Chang-Gyun Kim

جنوبی پرداختند ،آنها گزارش دادند که بین قدرت بیشنینه،
درصد وزن و نسبت همسترینگ به چهنار سنر بنین کشنتی
گیران آزاد و فرنگی تفاوت معنیداری وجود نداشنت .البتنه
ویژگی های آزمودنیهای مطالعه حاضر و مطالعه دیمیرکنان
و لنی بنناهم متفنناوت اسننت .همچنننین چابینننه و همکنناران
( )201۷نیز گزارش کردنند قندرت عضنالت گنردن کشنتی
گیران فرنگنی در مقایسنه بنا کشنتیگینران آزاد هنموزن و
هم سطح خود بیشتر است این مسئله به آنها کمک میکنند
تا در فنونی مانند سالتو کنه شنامل بلنندکردن و بنه زمنین
کوبیدن حری روی تشک است خطنر وقنوع آسنیب کمتنر
شود.
محدودیتهای تحقیق
اکثر آزمونهای انجام شده در این مطالعه در حالت نشسنته
و عدم تحمل وزن و در زنجیره باز انجنام شند در حنالیکنه
عملکرد کشتیگینران در هنگنام رقابنت و تمنرین متفناوت
است .این تست ها از نظنر اقندامات ینا حرکنات معمنول در
کشتی کاربردی نبودند .به نظر میرسد اندازه گیریهنای در
هنگام تحمل وزن و در حالتهایی نزدینک بنه کشنتی منی
توانند عملکرد بیشتری داشته باشند .همچنین آزمودنیهای
مطالعه حاضر کشتیگیران زیر  21سال استان تهران بودنند
که در تعمیم نتایج این گروه سنی باید در نظر گرفته شنود.
یکی دیگر از محدودیتهای این مطالعه کمتنر بنودن تعنداد
کشتیگیران فرنگی نسبت به کشتیگیران آزاد بود.
نتیجهگیری
نتننایج ایننن مطالعننه نشننان داد بننهجننز قنندرت آیزوکنتیننک
اکسنتریک عضالت بازکنندههای زانو در سرعت  60درجه بر
ثانیننه ،تفنناوت معن نیداری در سننایر متغیرهننای تحقیننق در
کشتیگیران آزاد و فرنگی وجود ندارد .اگرچه تفاوت بین دو
سبک کشتی آزاد و فرنگی و تمریناتی که مربیان بنرای هنر
دو سبک اختصاص دادهاند وجود دارد اما به نظر میرسد بنا
توجنه نیازهنای رقننابتی کشنتیگیننران آزاد و فرنگنی ،اکثننر
گروههای عضالنی مخصوصاً عضالت اندام فوقنانی در هنر دو
سبک در تمرینات و مسابقات تحت ت ثیر قرار میگیرند.
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 صمیمانه تشکر و قندردانی،تندرستی دانشگاه شهید بهشتی
.مینماییم

تقدیر و تشکر
بدینوسیله از تمام کشتیگیرانی که در این مطالعه شنرکت
کردند و از مسنئوالن آزمایشنگاه دانشنکده علنوم ورزشنی و
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