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 ينشان داده شده است که ارتعرا  درمران   ريدر دو دهه اا
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در گرروه   يدر عضالت تنه و انردام تحتران   يعضالن يکيالکتر

هرتز( نسبت به گرروه کنتررل در اترراد     20)ترکانس  يارتعاش

  يچنرر هررم. و [9] ابرردي يمرر شيورزشررکار اتررزا ريررسررالم غ

Rosenberger تيررتعال ي کرره دامنرره  اتتنررديو همکرراران در 

ارتعا  نسبت بره   ي کننده اتتيدر گروه در يعضالن يکيالکتر

ورزشررکار برره  ررورت  ريررگررروه کنترررل در مررردان سررالم غ

وجرود   زير ن يمتناقض جي. البته نتا[10]است  تر شيب يدار يمعن

 يکه ارتعرا  کلر   اتتنديو همکاران در Rays که يدارد به نحو

در  يانو تحتر  يعضرالت انردام توقران    يترااروان  يبر روبدن 

و همکراران   DiGimiani زي، و ن[11]ندارد  يريمردان سالم تاث

 دير در عضرله دلتو   يعضرالن  يکيالکتر تينشان دادند که تعال

در گروه ارتعا  نسبت بره   سياليراد يو تلکسور کارپ يقدام

و آن را بره   ابرد ي يپسر کراهش مر   انيگروه کنترل در دانشجو

 [.12]نسبت دادند  يمرکز ياستگ

مطالعات، قدرت گررتت  دسرت قبرل و بعرد از      تر شيب در

شده، و نشان داده شده است کره   يريگ هبدن انداز يارتعا  کل

 اير بوده  ريتاث يقدرت گرتت  دست ب يبدن بر رو يارتعا  کل

کرم   ريتراث   ير علرت ا  رسرد  يداشته است، به نظر م يکم ريتاث

 بره . [13،7]منتقل شده به دست باشد  يارتعاش يروين فيتضع

را  يا مطالعره  2012اران در سرال  و همک  Garciaيرو  يهم

منتقل شده به دسرت   يارتعاش يروين فيکردند که تضع يطرار

نروار   کي قيکه از طر يبه نحو کرد، يبرطرف م يرا تا ردود

بدن، ارتعا  بره دسرت منتقرل     يمتصل به دستگاه ارتعا  کل

 [.12] شد يم

در مطالعرات   يدر انردام توقران   يارتعاش ناتيتمر يطرار

بروده اسرت کره     يا بره گونره   [12]مطالعه  کياز  ريبه غ يقبل

منتقرل   يشده به اندام توقران  فيدر رالت تضع يارتعاش يروين

زمان  هم يعضالن يکيالکتر تيتعال راتييتغ  يچن شده بود، هم

 يبرر رو  تواند يشده بود که م يريگ اندازه يارتعاش ناتيبا تمر

 گريد ي، از سو[12،10]گذار باشد ريها تاث داده ييو روا ييايپا

 يارتعاشر  نرات يمردت تمر  بلنرد  ايمدت و  اثرات ماندگار کوتاه

بره لحرا     يبخشر  توان ايو  يورزش  يمتخصص ياست که برا

، قردرت گررتت    [12] يقبلر  ي دارد. در مطالعره  تياهم ينيبال

 دنيکشر  فير و تکل يارتعاش ناتيزمان با تمر دست به طور هم

توانرد سربب کراهش     يشده بود، که م يريگ نوار مرتعش اندازه

 زير ، و ن[16،15]و قدرت گرتت  دست شود  يکرد عضالن عمل

قردرت   راتييسمت انجام شده و تغ کيدر  يارتعاش ناتيتمر

 [.12]شده بود  يريگ اندازه گريگرتت  دست در سمت د

انتقال ارتعا  از  رفحه   ريما، تاث يها بر اساس دانسته لذا

عضالت  يکيالکتر تيبه دست بر قدرت و تعال يو نوار ارتعاش

نامشرخ  اسرت. بره     يهمان سمت پس از قطع منبع ارتعاشر 

قرردرت گرررتت  دسررت در  تيرربررا توجرره برره اهم يرو  يهمرر

مردت   مانردگار کوتراه   راتيير روزمره و ارتمال تغ يها تيتعال

کرد  در عمل يمقاومت ناتيتر از تمر الو ل عيالو ول و سر سهل

 ي مطالعره  ،يارتعاشر  نرات يدست متعاقب تمر يعضالن-يعصب

بره دسرت برر     يانتقال ارتعا  از  فحه و نروار ارتعاشر   ريتاث

عضالت همان سمت پرس از قطرع    يکيالکتر تيقدرت و تعال

بره نظرر    يورزشکار ضررور  ريدر اتراد سالم غ يمنبع ارتعاش

 .رسد يم

 

 هامواد و روش
ورزشرکار در   رير سرالم، غ  انينفرر از دانشرجو   کيو  يس

 يسال از دانشگاه علروم پزشرک   30تا  18  يب يسن ي محدوده

، وزن: 7/22±5/2زن؛ سرررر :  16مرررررد و  15سررررمنان )

 1دسرت و   ترد راست 30، 6/171±1/10، قد: 7/11±3/67

ارد مطالعه شدند )جدول داوطلبانه ودست( به  ورت  ترد چپ

1 .) 
به  يار سن و شاخص توده بدنيک انحراف معين و يانگي. م1جدول 

 ک جنسيتفک

 جنس

 يشاخص توده بدن

 لوگرم بر مترمربع(ي)ک
 سن )سال(

 اريانحراف مع نيانگيم اريانحراف مع نيانگيم

 7/2   22 7/3 5/22 زن

 6/1      21  7/2 0/23 مرد

 

در دسترس انجام شد و رجم  ي به رو  ساده يريگ نمونه

بره   جينترا  يگرذار  ينفر و جا 10 ينمونه پس از مطالعه بر رو

در   ي. داوطلبديدست آمده در ترمول رجم نمونه محاسبه گرد
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 هيررشرردند و برره کلو آزمررون آشررنا   يتمررر ي ابترردا بررا نحرروه

از  يکتب نامه تيشد، و سپس رضاها پاسخ داده  آن يها پرسش

 رر،،   ابرت، يد ،يعضرالن -يگرتته شد. مشکالت اسکلت ها نآ

-يقلبر  يماريب ،يرنتيو الب يتعادل يماريو  فرا، ب هيسنگ کل

داشرت  پروترز، و    ،يکينورولوژ يها يماريو ترمبوز، ب يعروق

مراه گذشرته    2در  يو ورزش يتيشرکت در هر گونه برنامه تقو

 .اروج از مطالعه در نظر گرتته شد يارهايبه عنوان مع

شررامل دو مررلرره بررود. در   يرونررد تمررر

و  سرتاده يا ي رفحه ارتعاشر   يها بر رو ياول آزمودن ي مررله

دستگاه را با دست غالب  يارتعاش ي نوار متصل شده به  فحه

 قره يدق 10و پرس از   دند،يکشر  يدر رالت بردون ارتعرا  مر   

ها همران کرار را در    يدوم آزمودن ي در مررله [13]استرارت 

قدرت گرتت  دست و  يرهايدادند. متغ يم نجامرالت ارتعا  ا

در هرر دو    يقبرل و بعرد از تمرر    يعضرالن  يکيالکتر تيتعال

 يهرا بره رو  آمرار    آن  يشد، و تفاوت ب يريگ مررله اندازه

 .محاسبه شد

گررم   قره يپرس از سره دق  

 يسرطح  يوگراتيالکتروم يالکترودها يگذار يکردن بدن و جا

 يکر يالکتر تير در دست غالب، قردرت گررتت  دسرت و تعال   

. سپس اتراد برا  [17]شد  يريگ زمان اندازه به طور هم يعضالن

 ي رفحه ارتعاشر   ياسرکات رو  مره يبرهنره در رالرت ن   يپا

 گرر يد از هرم  هرا  نهکه پاها هم عرض شرا  يبه نحو ستاند،يا يم

، [12]درجه تلکش  قرار داشتند  30ا در تا له داشته و زانوه

اتراد با رداکثر انقباض  ،ياامو  دستگاه ارتعاش تيدر وضع

برا دسرت غالرب در     [7] قره يدق کيرا به مدت  ينوار ارتعاش

. قردرت  داشرتند  ينگره مر   [12]درجه تلکش  آرنج  90 هيزاو

در دست غالب پس  يعضالن يکيالکتر تيگرتت  دست و تعال

 .شد يريگ اندازه قهيدق کياز 

استرارت متعاقرب   قهيپس از ده دق

 يعضالن يکيالکتر تياول، قدرت گرتت  دست و تعال ي مررله

برهنره در   يشد. سپس اتراد با پا يريگ زمان اندازه به طور هم

 يبه نحو ستاند،يا يم ي فحه ارتعاش ياسکات رو مهيرالت ن

تا له داشته و زانوهرا در   گريد ها از هم عرض شانه که پاها هم

روشرر   تي، در وضررع[12]تلکشرر  قرررار داشررتند  جررهدر 30

را بره   ياتراد با رداکثر انقباض نوار ارتعاشر  ،يدستگاه ارتعاش

درجه تلکش   90 هيبا دست غالب در زاو [7] قهيدق کيمدت 

 35و ترکانس کم  ي ا دامنه. دستگاه بداشتند ينگه م [12]آرنج 

ت ير . قدرت گررتت  دسرت و تعال  [18]هرتز مرتعش شده بود 

 قررهيدق کيرردر دسررت غالررب پررس از  يعضررالن يکرريالکتر

 (.1شد )شکل  يريگ اندازه

قدرت گرتت  دست به کمرک  

 Baseline) مربع نچيپوند بر ا مين يريگ با دقت اندازه نامومتريد

Pneumatic Squeeze  Dynamometers 30 PSI, 

Fabrication Enterprises Inc, USA) شرد. در   يرير گ اندازه

و  نرامومتر يربرا  د  يبرر رو  يگرذار  دسرت  يابتدا چگرونگ 

 يداده شد تا اطا موز ها آ يتشردن آن به آزمودن يچگونگ

از اترراد   يرو  يبه همر  ابد،ياز تشردن نادرست کاهش  يناش

باشرد و عضرالت    يريادگير که تشردن در رد  شد ياواسته م

دست را استه نکنند. سپس به منظور گرم کردن بدن از اترراد  

 ياير آرام بدوند، چهار ررکرت پو  قهيتا دو دق شد ياواسته م

squat, knee to chest, pull back, butt kicks   را ده برار

کثر قردرت را پرنج   و سپس تشردن دست با ردا ند،يتکرار نما

 يسرطح  يهرا الکترود يگذاري. پس از جا[12]بار تکرار کنند 

 شد يها اواسته م ياز آزمودن ،يعضالن يکيالکتر تيثبات تعال

درجه تلکش ،  90و مفصل ران در  نند،يبنش ي ندل يتا بر رو

درجره تلکشر ،    90آرنرج در   ،يانث تيوضعمفصل شانه در 

 15و  يانثر  تير وضعو مچ دست د ،يانث تيساعد در وضع

هرا   ي. آزمرودن [19]شرد   يقررار داده مر   ش ييدو اليدرجه راد

قرار گرتتره و   يعضالن يکيالکتر تيثبت تعال توريمان يروبرو

 EMG هيتا پس از ظاهر شدن اط پا شد يها اواسته م از آن

با رداکثر قدرت، ربا   [12] هيبه مدت دو ثان توريمان يبر رو

ثبرت   نرامومتر يد يرا تشار دهنرد، سرپس عردد رو    نامومتريد

مردت    يمشخ  بود اما ا توريمان يرو هي. زمان دو ثانشد يم

تشرار داده   هيدو ثان قاًيتا دق شد يگوشزد م زيتوسط آزمونگر ن

قدرت گررتت  دسرت    ،يعضالن ياز استگ زيشود. جهت پره
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بعرد از   قره يدق کير برار   کير ک بار قبل از مداالره و  يتقط 

 .شد يريگ مدااله اندازه

 عضالت يکيالکتر تيتعال

ECR, ECU, FDP و FDS     تشرردن    يدسرت غالرب در رر

هشت کاناله با دقرت   يوگراتيتوسط دستگاه الکتروم نامومتريد

 MT-M6T8-0-1-0EN, Mega) کروولرت يم کي يريگ هانداز

Electronics Ltd, FINLAN)  اام يها گنالي. سديگردثبت 

EMG شرده و   لتريهرتز ت 250 يال 20ترکانس  ي در محدوده

 توريبره مران   EMG هرتز برود. دسرتگاه   2000يريگ نرخ نمونه

ت به کمرک  زمان با ثب ها هم داده يمتصل شده بود و پارامترها

 FINLAN, Kuopio ,ME6000-T, VERSION) اترزار  نررم 

مصرف از  بار کيکوچک  يقابل مشاهده بود. الکترودها (3.9

 يا دکمره  ورتها بره  ر   کابل ينقره به انتها ديکلر-جنس نقره

مزبرور   ي چهرار عضرله   يکيالکتر يها گناليو ل شده بود. س

ها، بره  ودالکتر يگذار يتوسط چهار کانال ثبت شد. قبل از جا

کوتاه شده و سپس  هينار يجهت کاهش مقاومت پوست، موها

بالرک عضرله و بره     يترودها برر رو با الکل پاک شده بود. الک

 شده توسط هيتو  ملطبق دستورالع يعضالن يهابريموازات ت

 SENIAM (Surface ElectroMyo-Graphy for the Non-

Invasive Assessment of Muscles)  [.12]گذاشته شد 

 WBV يت افراد بر روي. وضع1شکل 

 .

  يانگير . مديگرد ليو تحل هياتزار تجز اام توسط نرم يها داده

محاسربه   RMS قير از طر يعضالن يکيالکتر تيتعال يها داده

 .انقباض در نظر گرتته شد در هر RMS مقدار نهيشيشد و ب

به دست آمرده برا برنامره     يها داده

شدند. به منظرور ارزيرابي    ليو تحل هيتجز SPSS 16.0 يآمار

 رويانطباق توزيع متغيرهاي کمي با توزيع نرمال، از آزمون شاپ

 يبررا  لکاکسرون يو اير  يزوجر  tاستفاده شد. از آزمون  لکيو

 يدار ياستفاده شد. سطح معنر  يکم يها قبل و بعد داده سهيمقا

درون  يهمبسرررتگ بينظرررر گرتتررره شرررد. ضرررر    رد% 5

بررا   Intraclass  Correlation Coefficient (ICC),يگروهرر

مطالعره در ده   يريتکرارپذ يابي% جهت ارز95 نانيتا له اطم

 Confidence% 95) 998/0برابر بود با  ICCنمونه انجام شد. 

Interval:  952/0-997/0    ،001/0p<  کرره بررر اسرراس )

 26/0-29/0کرم،   يلر يا Munro (00/0-25/0 يبنرد  طبقه

-100/0ارو ،   70/0-89/0متوسط،  50/0-69/0  ،ييپا

 .براوردار بود يعال يريپذاست( از تکرار يعال 90/0
 

 نتايج

 ECU ي در عضله يعضالن يکيالکتر تيتعال راتييتغ  يانگيم

( برره طررور  025/0 و مداالرره )   (-012/0 در رالررت کنترررل )

  يچنر  (، و هرم P=01/0متفاوت برود )  گريد کيبا  يدار يمعن

 FDS ي در عضرله  يعضالن يکيالکتر تيتعال راتييتغ  يانگيم

رالت  هنسبت ب يدار ي( به طور معن 022/0 در رالت مدااله )

 راتيير تغ  يانگي(. مP=002/0بود ) تر شي( ب -016/0 کنترل )

در رالرت   FDPو  ECR عضرالت  ،يعضالن يکيالکتر تيتعال

 بير ( و مدااله )به ترت-007/0و  -003/0 بيکنترل )به ترت

نداشرتند   گرر يد هرم  برا  يدار ي( تفاوت معنر 002/0و  006/0

 (.2 )جدول

 راتيير تغ  يانگير م

پوند   37/0 قدرت گرتت  دست سمت غالب در رالت مدااله )

مربرع( بره طرور     نچير پوند بر ا  -23/0 مربع( و کنترل ) نچيبر ا

 .(3متفاوت بود )جدول گريد کي( با P=00/0)  يدار يمعن
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 در دست  غالب در دو حالت کنترل ومداخله FDPو  ECR, ECU, FDS، عضالت يعضالن يکيت الکتريفعال راتييتغار يانحراف معک ين و يانگي. م2جدول

ت يفعالرات ييتغ

 يکيالکتر

 يلي)ميعضالن

 ولت(

 يحالت مورد بررس

P-value 
 ن با ارتعاش(ي)تمر حالت مداخلهرات در ييتغ ن بدون ارتعاش(ي)تمر حالت کنترلرات در ييتغ

 نيانگيم

 راتييتغ

 اريانحراف مع

 راتييتغ

نان يفاصله اطم

55% 

 نيانگيم

 راتييتغ

 اريانحراف مع

 راتييتغ

نان يفاصله اطم

55% 

ECR 003/0- 000/0 037/0-  535/0 035/0و-022/0 075/0 006/0 031/0و 

ECU 012/0- 076/0 022/0-017/0 057/0و-005/0 001/0 025/0 012/0و 

FDS 016/0- 063/0 021/0-002/0 021/0و007/0 022/0 022/0 007/0و 

FDP 007/0- 027/0 025/0-577/0 030/0و-022/0 070/0 002/0 011/0و 

 

 غالب در دو حالت کنترل ومداخلهسمت قدرت گرفتن دست  راتييتغ اريانحراف معک ين و يانگي. م3لجدو

گرفتن  قدرت

 دست

نچ ي)پوند بر ا

 مربع(

 يحالت مورد بررس

 ن با ارتعاش(ي)تمر حالت مداخله ن بدون ارتعاش(ي)تمر حالت کنترل
P-

value 
 نيانگيم

 راتييتغ

 اريمع انحراف

 راتييتغ

نان يفاصله اطم

55% 

 نيانگيم

 راتييتغ

 اريانحراف مع

 راتييتغ

نان يفاصله اطم

55% 

 00/0 57/0و20/0 37/0 22/0 -005/0و-025/0 50/0 -23/0 دست غالب

 

 گيريبحث و نتيجه
  يانگير اسرت کره م    يپژوهش ا  يما در ا اتتهي  يتر مهم

را   يکه تمرر  يقدرت گرتت  دست سمت غالب )دست راتييتغ

برا رالرت    سره يبا ارتعا ، در مقا  ي( بعد از تمردهد يانجام م

 شود. يم تر شيارتعا ( ب اتتيبدون در  يکنترل )تمر

قدرت عضرالت مطالعرات    شيبر اتزا WBVدر مورد اثر 

اثر مثبت  [25-20]مطالعات   ي ورت گرتته که اکثر ا ياديز

WBV از  يو  برار انرد   نشران داده  يقدرت عضالن يرا بر رو

 يقرردرت عضررالن يرا بررر رو WBV زيررن [27،26] مطالعررات

 برر ارتعا   ريتاث يکه به بررس ي. عمده مطالعاتاند دهيد ريتاث يب

ارتعرا    يها اند، از رو  پردااته يقدرت عضالت اندام توقان

بدن استفاده شرده   يارتعا  کل ايو  تر يبا زمان طوالن يموضع

که منجرر بره بهبرود     يکيولوژيزيت يها سمياست. اگر چه مکان

تاکنون بره طرور واضرح مشرخ       شوند، يم يکرد عضالن عمل

 نشده است.

داده شده است که پس از ارتعا  کل بدن به  ورت  نشان

، و PAPو  يوابسته اسرت بره اسرتگ    يکرد عضالن راد، عمل

پس از هر انقباض به سبب   روين ديتول تيظرت شياتزا  يچن هم

PAP آزاد  ميبه کلسر   يوزيم - ياکت تيرساس شيبه اتزا زين

 يريپرذ  کير تحر شياترزا  ايو  يسارکوپالسم ي شده از شبکه

 يناپسر يپرس س  ليپتانس شيو اتزا يداال نخاع يها ناپسيس

را بره   PAPتروان   يم يرو  ي. به هم[28]ود ش ينسبت داده م

 يعضرالن  يروير ن ديتول تيظرت شيدر اتزا يعنوان ساز و کار

آن در پررده   يچگونگ يمطرح نمود، ول WBVجلسه  کيدر 

 يرهاياصرروم مسرر  يررمطرررح در ا ي هيابهررام اسررت، ترضرر

 برررا نرررام کيناپتيسررر يپلررر و کيناپتينوسرررمو يرتلکسررر

  “Tonic Vibration   Reflex “   يهرا  باشرد، کره از آوران   يمر 

 يکيمکران  يهرا  رنرده يگ ،يدر دوک عضرالن  يو مهرار  يليتسه

درم و  يدر درم و اپرر يرررس عمقرر  يهررا رنرردهيگ ،يمفصررل

 .رديگ يدرد منشا م يها رندهيگ

بره  ( Iaآوران  يبرهرا ي)ت يدوک عضرالن  هير اول يها انهيپا

 تير تعال ليطول عضله و تسره  راتييسبب ارتعا  عضله و تغ

 کير عضله، تحر يها به سبب انقباض رتلکس نورون آلفاموتور

 شياترزا  هرا،  تير ونيموتور تير تعال شيو سبب اترزا  شوند، يم

 تير تعال يزمران  هرم  شيهرا، و اترزا   ترکانس آترش کرردن آن  

 يناپسيمونوس يها راستا راه  يدر هم شوند، يم ها تيونيموتور

 ميبه طور مستق ييها اميگردد، و پ يتعال م [29] يناپسيس يو پل

ترسرتاده   يو کورتکس ررکت هياول يکريپ-يبه کورتکس رس

و  مروس يهومون يها نورون آلفا موتور ليشود که سبب تسه يم

 رير غ رده. ارتعا  وا[30]شود  يعضله هدف م تيتعال شياتزا

شرده   لير تحم يروين [31]در طول عضله  يارتمال راتيياز تغ



 1396(، زمستان  69 ي)پياپ 1، شماره 20جلد                                                                                                    کومش

 

 

دهد و  يم شيبه عضالت و مفا ل را به سبب شتا  وارده اتزا

 شيو اتررزا هاويوسررپتيبررازاورد از پروپر شيموجررب اتررزا 

نوسران    يچنر  هرم . [30]شود  يم يررکت يواردها يترااوان

کره در   اردشده و ارتمال د بوالريوست تيسر سبب تعال ميمستق

 .[29]به نوسان نقش داشته باشد  يپاسخ رتلکس

ارود عضرله مثرل     يها يژگيبه و يارتعا  بستگ راتيتاث

  يترر  عينو، سوم )سر يبرهايمحل مکانورسپتورها و در د ت

پاسخ اتراد مختلرف   ليدل  يدارد، به هم زي( نيعضالن يبرهايت

بره ارتعرا  ممکر  اسرت متفراوت باشرد       و عضالت مختلف 

[33،32] . 

به  يقدرت و توان شياتزا گونه چياز مطالعات ه يتعداد در

  يمتناقض در ا جيمشاهده نشده است، نتا WBVسبب اعمال 

از تفراوت در   يناشر  يترا رردود   توانرد  يگروه از مطالعات م

ارتعرا  کرل    اتتيدر  يترد در ر تيدستگاه، وضع ماتيتنظ

از  يکر يبدن و مدت زمران اعمرال ارتعرا  باشرد. در واقرع      

در نظرر داشرت، اشراره     WBVاثرات  انيدر ب ديکه با يليامس

اسرت کره هماننرد هرر      يهيباشد. بد يبه دوز اعمال آن م قيدق

 ينيتوانند اثرات بال يمتفاوت م يدرمان يدوزها يگريد تهيمدال

عمده تعداد انردک مطالعرات در    ليگذارند. دل يبر جا يمختلف

 يرتعاشر شردن محررک ا   فيضع  يدر اندام توقان WBV نهيزم

و  ارتعرا    سرطح    يبه علت تا رله بر   يبه اندام توقان دهيرس

است. اوام باتت نرم در بردن انسران،     يعضالت اندام توقان

رل ارتعا  وارده به بدن به جهت کنت يکرد عضالن همراه با عمل

 يمحرک ارتعاشر  فيسبب تضع يمرکز يعصب ستميس ي سطهوا

سرطح   يبرر رو  سرتاده يبدن در رالرت ا  ييباال  ييها در بخش

   يترر  يي. دست به سبب آن که در انتهرا [12] شود يم  يارتعاش

 اترت يدر يکره از سرطح ارتعاشر    يبخش قرار گرتته، ارتعاشر 

 نره يمطالعرات در زم  تر شيکم است، لذا تمرکز ب اريبس کند، يم

WBV به  [32،13،7]بوده است  يعضالت اندام تحتان يبر رو

از مدااله به عنروان   بعدقدرت گرتت  دست قبل و  يرو  يهم

)آزمرون نشسرت  و    يکررد  عمرل  يهرا  آزمون از آزمرون  کي

رساندن دست به پا، آزمون قدرت گرتت  دست و آزمون پر  

مطالعرات چنرد ررکرت      يشده بود، در ا يريگ ه( اندازيعمود

دسرتگاه   يبره تررد ورزشرکار رو    يبه  ورت عموم يورزش

 يبرر رو  عرات مطال  ير تمرکرز ا  شد، يبدن داده م يارتعا  کل

 يااتصا ر  يها بررس هدف آنانتقال ارتعا  به دست نبوده و 

 زير در گررتت  دسرت ن   رير قدرت گرتت  دست و عضالت درگ

 يبردن برر رو   يمطالعات ارتعا  کلر   ينبوده است، در تمام ا

داشته است، بره   يکم ريتاث ايبوده  ريتاث يقدرت گرتت  دست ب

منتقرل   يارتعاش يروين فيکم تضع ريتاث  يعلت ا رسد ينظر م

 شده به دست باشد. 

 يطرار يا مطالعه [12]و همکاران  Garcia 2012سال  در

نوار متصل شرده بره    کي ي کردند که در آن ارتعا  به واسطه

 51/2ترود   يهرترز و آمپلر   50)ترکرانس   يارتعاشر  ي  فحه

منتقل شده و قدرت گرتت  دسرت   رغالبيمتر( به دست غ يليم

 ود،شده ب يريگ زمان اندازه به طور هم نامومتريسمت غالب با د

کننرده   کننرده و راسرت   عضرالت ارم   يکر يالکتر تيتعال زيو ن

شرده   يريگ انتقال ارتعا  اندازه  يانگشتان دست غالب در ر

 WBVاست که اثر  يا تنها مطالعه  يما ا يبود. بر اساس آگاه

کرده اسرت. در   يدست بررس يبر رو يرا به  ورت ااتصا 

. انتقرال  2  ،. بدون ارتعرا 1) تيمطالعه اتراد در سه وضع  يا

ترد  يريگ. انتقال ارتعا  به دست و قرار3 ارتعا  به دست، و

کررده بودنرد،     ين( تمرزما دستگاه ارتعا  به طور هم يرو بر

استرارت در نظرر گرتتره    قهيدق 10 شيآزما يها تيوضع  يب

قدرت گررتت  دسرت در ده تکررار تشرردن      نهيشيشده بود و ب

هرا   شده برود. آن  يريگ هاندازانتقال ارتعا    يدر ر نامومتريد

سروم   تيکه رداکثر قردرت گررتت  دسرت در وضرع     اتتنديدر

 تيدار نبود، در وضع يمقدار معن  يبود اگرچه ا تر شيب يمقدار

انقباض   يانگشتان در ر ي کننده عضالت باز يسوم هم انقباض

تر  اول و دوم کم تيانگشتان نسبت به وضع ي کننده عضالت ام

 بود. تر شيسوم ب تيدر وضع يعضالن يکيترالک تيبود، و تعال

 Garciaبا مطالعه  يراضر از نظر متدولوژ ي مطالعه اگرچه

راضر قبرل   ي در مطالعه ها يابيکه ارز يمتفاوت است، به نحو

ذکر شرده،   ي که در مطالعه يبوده است، در رال  يتمر و بعد از

ررال    ير ارتعا  بوده است، برا ا  اتتيدر  يها در ر يابيارز

راضر با  ي مطالعهدر  يعضالن يکيالکتر تيتعال شياتزا جينتا
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قردرت گررتت  دسرت در     يراستا است. ول ها هم آن يها اتتهي

 شياترزا  يدار يدر رالت ارتعا  به طور معنر  Garciaمطالعه 

راضر قدرت گرتت  دست  ي که در مطالعه يبود، در رال اتتهين

شرده   ترر  شيبر  يدار يسمت غالب پس از ارتعا  به طور معن

 بود.

راضرر و   ي مطالعره   يمتناقض بر  جيرسد که نتا ينظر م به

کره در   باشرد، اول آن  رير به سربب دو مرورد ز   Garciaمطالعه 

نروار   دنيو کشر  نرامومتر يتشرردن د  فيها دو تکل آن ي مطالعه

هم انجام شده بود. هنگامي که تررد در يرک زمران     مرتعش با

 گريدبا هم  فيورزد، تکال ارد به انجام دو تکليف مبادرت ميو

در قالرب   رير اا چند دهه يتداال در ط  يا د،ينما يتداال م

مورد مطالعره قررار    يشناات روان يريناپذ کيدوره تحر يگوال

دو کوشش و  يکه دارا يتيکه در هر تعال يگرتته است، به نحو

و تکليف بره شرکل   دو پاسخ مستقل از هم باشد، تداال بي  د

، و [35] ابرد ي برروز مري   دهي به هدف دوم اتزايش زمان پاسخ

از  اساسراً زمران دو عمرل جداگانره     تحقق هم يمغز ط تيتعال

رخ  ييبره تنهرا   تيکه هر تعال يمغز، زمان تيرا ل جمع تعال

کرره در مطالعررات  ي، برره طررور[36]تررر اسررت  کررم دهررد، يمرر

 فيکرد اتراد در تکال نشان داده شده است که عمل [37،16،15]

 يرو  يبره همر   ابد،ي يم شکاه گانهي فيدوگانه نسبت به تکال

در  يعضرالن  يعصرب کررد   محتمل است که اثر ارتعا  بر عمل

و  نرامومتر يتشردن د ي به سبب تکليف دو گانه Garciaمطالعه 

کره   تر شده بروده اسرت. مرورد دوم آن    نوار مرتعش کم دنيکش

رتترره و قرردرت گرررتت  دسررت آن را گ نررامومتريکرره د يدسررت

نکرده  اتتيارتعا  را در ميشده بود، به طور مستق يريگ اندازه

اضر قدرت گررتت  دسرت در   ر ي که در مطالعه يبود، در رال

شده  يريگ ر مرتعش را نگهداشته بود، اندازهکه نوا يهمان دست

 ميمستق  يهمراه با تمر يکيزومتريا  يتمر کي ديبا يبود، که م

 ارتعا  را در نظر گرتت.

 راتيير اسرت کره تغ    يما در پژوهش راضر ا يبعد اتتهي

 يهمره عضرالت مرورد بررسر     در يعضرالن  يکيالکتر تيتعال

(ECR, ECU, FDS, FDPدر دست غالب پس از تمر )برا    ي

 يبود، ولر  تر شيبدون ارتعا  ب  يارتعا  نسبت به رالت تمر

تقرط در عضرالت    يعضرالن  يکيالکتر تيدر تعال راتييتغ  يا

ECU  (01/0=P و )FDS (002/0=Pمعن )دار بروده اسرت،    ي

 ي در دو عضرله  يکيالکتر تيتعال شيدار نشدن اتزا يمعن ديشا

 به سبب دورتر بودن بالک دو عضله از نوار مرتعش و در گريد

تر بودن عضله بروده اسرت، بالرک عضرالت      يعمق FDPمورد 

FDP  وECR کره بالرک    يآرنج قرار گرتته در رورت  کينزد

در  [38]مچ قرار گرتته اسرت   کينزد FDSو   ECUعضالت 

نشران دادنرد کره اثرر      [39]و همکاران  Roelant راستا  يهم

 است. تر شيب يبه منبع ارتعاش تر کيارتعا  در عضالت نزد

 يعضالن يکيالکتر تيتعال WBV ي نهيکه در زم يمطالعات

کرد:  ميتقس يبه دو دسته کل توان ياند را م نموده يريگ را اندازه

 يکر يالکتر تير ارتعرا  تعال  اترت يدر  يکره در رر   يمطالعات

 اترت يکه قبل و بعرد از در  يمطالعات اند و عضالت را ثبت کرده

 .انررد دهرا ثبررت کررر  يعضررالن يکرريالکتر تيررارتعررا  تعال

Rosenberger يعضرالن  يکيالکتر تيمعتقد است که ثبت تعال 

است، به  زيانگبحث بر يکيارتعا  از نظر تکن اتتيدر  يدر ر

 جراد يا يبزرگر  يهرا  فکرت يآرت ،يکه ترکانس ارتعاش ليدل  يا

پهنا کره مررتبط بره     کم يترکانس يباندها يرو  يبه هم کند يم

 فکرت يآرت کير  دير اآن اسرت ب  يو هرارمون  يترکانس ارتعاش

 .[10]غالب در نظر گرتته شود 

 يعضرالن  يکيالکتر تيکه تعال [22-20،13] يمطالعات در

اند کره   اند، نشان داده نموده يريگ را قبل و بعد از ارتعا  اندازه

در گرروه ارتعرا     يعضرالت مرورد بررسر    يکيالکتر تيتعال

شرود، لرذا    يمر  تر شيب يدار ينسبت به گروه کنترل به طور معن

دارد. در  ياروان  هرا هرم   راضر با آن ي را ل از مطالعه جينتا

  يرا در رر  يعضرالن  يکر يالکتر تيکه تعال ياز مطالعات يبرا

 تير اند که تعال اند، نشان داده نموده يريگ ارتعا  اندازه اتتيدر

 [23،12،11]نکرده  رييتغ يدار يبه طور معن يعضالن يکيالکتر

 يعضرالن  يکيالکتر تياند که تعال نشان داده گريد يو در گروه

 .[29-23،39،9،6]شود  يم تر شيب يدار يبه طور معن

 ي در مررلره  يعضرالن  يکيالکتر تيمطالعه راضر تعال در

ه بود، کره  تر شد کم  يپس از تمر يدار يمعن ريکنترل به طور غ

 [10]و همکراران   Rosenberger ي علت آن بر اساس مطالعره 
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 يعصرب  سرتم يو تطرابق س  يسراز  نره يتواند به سبب روند به يم

 هتشردن دسرت باشرد، چررا کر      يدر برابر تکرار تمر يعضالن

تشردن دست هفت بار )پنج بار در روند گرم کردن بدن،   يتمر

  يبار در تمر کيو   ،ياز تمر شيدر پ يريگ بار در اندازه کي

( تکررار شرده برود،    يارتعاش ي داشت  نوار متصل به  فحه نگه

برار انجرام شرده     کيبا ارتعا    ياست که تمر يدر رال  يا

  يتمرر  ي پرس از مررلره   يعضرالن  يکيالکتر تيبود، لذا تعال

شده بود، چرا کره تررد برا     تر شيب يدار يبه طور معن يارتعاش

بدن در  يداريناآشنا بوده، توجه آگاهانه و ناپا يارتعاش  يتمر

سربب   يبروده اسرت کره همگر     ترر  شيارتعا  ب اتتيدر  ير

 شرود،  يترر گررتت  دسرت مر     کم يو کارآمد فيضع يهماهنگ

 کيپس از  يعضالن يکيالکتر تيتعال ي دامنه شياتزا  يبنابرا

 يريکرارگ  بره  شيدهنرده اترزا   ممک  است نشران   يجلسه تمر

گسرتر    انگرير و ب يکرار  تحمل برار  يبرا يررکت يواردها

 .[10]باشد  زين يعضالن ياستگ

کره ررداکثر قردرت گررتت       راضر به سبب آن قيدر تحق 

 يکر يالکتر تيتعال يساز شده بود، قادر به نرمال يدست بررس

 يعضرالن  يکر يالکتر تيتعا نهيشياز ب يبر اساس نسبت يعضالن

جردا نکرردن    ي بره واسرطه   ديگرد يسع يرو  يبه هم م،ينبود

)کنترل و  يابيارز ي پوست در روند دو مررله يالکترود از رو

 يروز اطرا  کيدو مررله در  يريگ ( و اندازهيارتعاش  يتمر

 .ميبرسان نهيذکر شده را به کم تياز محدود يناش

دسرت   يعضرالن  يکررد عصرب   قدرت گرتت  دست و عمل

  ي( پرس از تمرر  يارتعاش  يتمر ي کننده  اتتيغالب )دست در

راضرر قابرل    قير را رل تحق  جي. نتاابدي يم شياتزا يارتعاش

باشرد، بره    يسال نم 30 يبه اتراد ورزشکار و اتراد باال ميتعم

و  اضرر ر يبررسر  ليگردد، جهت تکم يم شنهاديپ يرو  يهم

و  گرر يد يسرن  يهرا  گروه يرو مطالعه بر  يها، هم اتتهي ميتعم

 .ه تکرار شوداتراد مختلف جامع

 

 تشكر و قدردانی

 يعصرب  يبخشر  تروان  قرات يمطالعه راضرر در مرکرز تحق  

سمنان انجام گرديد. از معاونت  يدانشگاه علوم پزشک يعضالن

سرمنان کره    يو تناوري دانشگاه علوم پزشرک  قاتيمحترم تحق

کننرده در   اترراد شررکت   هيرا متقبل شدند و از کل قيهزينه تحق

 .مينماي يم يتشکر و قدردان مانهيطرح  م
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Introduction: Vibration exercise appears to be matched with resistance exercise, and can strengthen 

muscles even at a faster pace. In this way, the present study aimed to assess neuromuscular function 

following hand vibration exercise by concurrent transfer of vibration from vibrating plate and its belt. 

Materials and Methods: A total of 31 healthy non-athlete volunteers enrolled in the present study. 

Firstly, participants stood on the vibrating plate and pulled its belt in a non-vibrating mode using their 

dominant hand, and after a ten-minute rest, performed the same task in vibrating mode (at 35 Hz and low 

amplitude). Grip strength and electromyography root mean square in flexor digitrum profundus (FDP), 

flexor digitrum superficialis (FDS), extensor carpi radialis (ECR), and extensor carpi ulnaris (ECU) 

muscles were measured before and after exercise in both phases. 

Results: Mean changes in muscular electrical activity in ECU and FDS muscles was significantly higher 

in the intervention mode, but no significant change was observed in mean changes in muscular electrical 

activity in FDP and ECR muscles. Mean changes in dominant hand's grip strength was significantly higher 

in the intervention mode.  

Conclusion: Transfer of vibration to hand from vibrating plate and its belt can affect neuromuscular 

function of the vibration-receiving hand one minute after termination of vibration. 

 

Keywords: Grip Strength, Vibration, Electromyography. 
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