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مقدمه
مفصل زانو به علت رااگيرتاد گ بترن و اهتا بلدتد گ
معاض واگ شدن نراوهاد مختلف مت باشتد هتت يرتاد و
ساختاگ مداسب لرگامانها ،كپسول مفصل و مدرسك بته وتوگ
چشميراد گ ايجا ثبات سترم م باشدد اما با گ نظا يتافتن
نراوهاد زيا د كه از مفصل م يذگند ،اين مرزان ثبتات كتاف
نرستت [ ]1عوامتتل مختلفتت گ بتتا هتتم ز ن ثبتتات ن و
سرب يدي نقش اگند و يک از اين عوامل ،خستگ بو ه كه
به صوگت محرط و ماكزد گ باوز سرب نقش اگ

خستگ محرط شامل فا يددهاد اس كه هدگتا فعالرت
وگزش مدجا به اف ظافر نراود تولرتدد علتله گ ستط
يستال يا محل اتصال عصتب – علتنن مت شتو [ ]2نتو
يگاد از خستگ تح عدوان خستتگ عوتوم يتا ماكتزد
م باشد كه با كاهش تواناي علنت گ تولرد نراود مطلتو
متتاتبب بتتو ه و گ نترجتتهد ن زنجرتتاه گويتتدا ها از سرستتتم
عصب  -ماكزد تا فرباهاد علنن رطع م يا [ ]3خستگ
علنن از متمتاين عوامل اختنل و كاهش عولکتا وگزشت
محسو م باشد و م تواند گ كاهش رتدگت اگا د ،ظافرت
عولکا د علنت ،اختنل گ فعالسازد هتمزمتان علتنت
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فردفوگواگ د فعال م يا ند تا نراوهاي كه گ هدگتا توتاس
ايجا م شوند ،گا هذ كددد []11
ما اكوويچ ) (Mrdakovicو هوکاگان ( )2118بته باگست
نوسان فعالر فردفوگواگ د علنت اندا تحتتان گ فتاو از
سطوح مختلف پا اختدد و مشخ شد كه افزايش گ فعالرت
فردفوگواگ علله نعل با افزايش اگتفتا وهتو اگ  ،امتا گ
موگ علله ورلو ،با افزايش اگتفا فاو  ،تغررتا معدتا اگد گ
مرزان فعالر فردفوگواگ ن مشاهده نشد [ ]11هتمچدترن گ
مطالعه يگاد فعالر الکتايکت علتنت و رلتو و نعلت گ
فاو تك پا باگس و مشخ شد كه فعالر علله ورلتو گ
ماحله ربل از تواس (ماحله فردفوگواگ ) برشتا از ماحله پس
از تواس (ماحله فردبك) بو  ،اما گ موگ علله نعل  ،فعالر
الکتايک برشتاد گ ماحلته پتس از توتاس گ مقايسته بتا
ماحله ربل از تواس مشاهده شد []12
گهدوا و هوکاگان ( ،)2116نرز گ تحقرق فعالر الکتايک
علنت مدتخب انتدا هتاد تحتتان گا ربتل و بعتد از اعوتال
پاوتکل خستگ موگ سدجش رااگ ا نتد و گ نتايت نترجته
يافتدد كه گ وضعر هاد مختلف بازد يعد ربل ،برن و بعد از
بازد گ فعالر الکتايک علنت و سا گان  ،تفتاوت رابتل
منحظهاد وهو اگ اما اين تفاوت گ موگ عللهد و رلتو
و گ وضعر هتاد مختلتف بتازد رابتل منحظته نبتو []13
همچدرن گ اين تحقرق مشخ شد كه اثا خستگ علنن گ
هدگا مسابقهد فوتبال ،به ويژه گ انتتاد بازد بترشتتا رابتل
مشاهده م باشتد و ايتن وضتعر (خستتگ ) ،احتوتاال ثبتات
يدامرك مفصل زانو گا تحت تتاثرا رتااگ ا ه و افت كدتتال
حاكت عولکا و افزايش سست مفصل زانو گا به نبال خواهد
اش []14
گ نتاي گ مطالعات متعد د اثاات خستگ بتا فعالرت
الکتايک علنت سدجرده شده است  ،امتا گ نهتا پاوتکتل
موگ استفا ه متفاوت از شاايب عول فوتبال بو ه و برشتا بتا
پايهد استتفا از ستتگاههتاي نظرتا تا مرتل و وچاختهد
كاگسدج انجا شدهاند و گ نترجه ماهر متداو و چدتدهتتت
ماتبب با مسابقهد فوتبتال گا بته ختوب شتبرهستازد ندوتو ه
[ ]16،15،13و با توهه به اينكه از لحاظ پاوتکل موگ استفا ه
با نوسانات مختلف هوااه بو ه نتايتا نتايج متفاوت گا به ست
وگ هاند [ ]13،18،13،14با توهه به بتتاهيرتاد بترشتتا از
پاوتکلهاي كه به خوب نرازهاد عولکا د فوتبالرست هتا گا
شبرهسازد م نوايدد ،بدابااين با اساس نظتا محققترنCST90 ،
) (Copenhagen Soccer Testكه گ ن نوونهها زا انه فعالر
اشتتته و نرازهتتاد عولکتتا د فوتبالرس ت هتتا گا بتته ختتوب
شبرهسازد م كدد ،اگاد چدرن ويژي هاي م باشد []21،21
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موافق و مخالف ،تغررا گ الگود حاكت و گ نتايت كتاهش
عولکا و كاگاي سرستم عصب  -علنن نقش اشته باشتد و
گ نترجه افزايش احتوال سرب يدي مفصل گا افزايش م هد
[ ]4از واف چگونگ و زمان فعال شدن علتنت زانتو ،بتا
تواناي ن گ بترده كا ن ستفت ن ،هتذ و پااكدتده كتا ن
نراوها تأثرايذاگ بو ه و از اين وايق از سترب گبتا متقتاوع
رتدام ) Anterior Cruciate Ligament (ACLهلتويراد
م كدد گ تحقرقتات مشتخ شتده ،فعتال شتدن زو هدگتا
علنت ماندد چتاگسا گان به ردگد مختا است كته حتت
علنت هوستايدگ گا مجبوگ م كدد تا گ وگه زمان بستراگ
ووالن بتواندد گش نئ گا ثبات بخشترده و نتايتتا علتنت
هوستايدگ به ردگد با تأخرا واگ عول مت شتوند كته انتقتال
رتتدام گشتت نئتت گخ ا ه و از ايتتن گو فتتا گ معتتاض
سرب  ACLرااگ م يرا []6،5
بتانس و هوکاگان ) ،)2113( (Behrensگ تحقرق تتاثرا
خستگ گا با زمانبددد فعالرت علتنت و ستا گانت  ،نترم
وتاد و نرم غشاي موگ سدجش رااگ ا ند و گيافتدد كه پس
از خستگ  ،علنت ياتا فعال شده و با افزايش هابتههتاي
ردام گش نئ مواهه شدند [ ]3نوگد و هوکاگان (،)1335
مطالعتتهاد بتتا هتتدر باگس ت تتتأثرا خستتتگ عولکتتا د بتتا
زمان بددد فعالر الکتايک علنت هوستايدگ حرن تکلرتف
پاش -فاو تك پا گ زنان وگزشكتاگ ،تفتاوت معدتا اگد گ
زمان غاز فعالر علله وسا گان  ،برن ربل و بعد از خستگ
گا مشتتاهده نکا نتتد [ ]8گ تحقرقتت  ،ملدرتتك ) (Melnykو
هوکاگان ( )2113نترجه يافتدتد كته خستتگ زيتا برشتردهد
علنت هوستايدگ ،به ووگ مؤثاد ثبات زانو گا كاهش ا ه و
چدرن وضعرت م تواند برانكدددهد اين حال باشتد كته افت
ثبات زانو م تواند احتوال سرب سايا ثبات هددههاد مفصتل
زانو از ربرل لرگامان متقاوع ردام گا گ بتا اشتته باشتد []3
همچدرن نتايج تحقرق حاهرلو و هوکاگان نشان ا كه فعالرت
بخش اخل علله و رلو گ ماحله تواس گاه گفتتن كتاهش
معدا اگد اشته و بران كا ند كه اين كاهش فعالرت گ ماحلته
ايستا ن گاه گفتن سبب افزايش حاك گو به هلو گش نت و
تغررا زاويه فلکشن زانو م شو و گ نترجته موکتن است گاه
گفتن وبرع گا مختل كدد [ ]4از يگتا عتوامل تاثايتذاگ بتا
ثبات و مرزان سرب مفصل ،مرزان فعالر فردفوگواگ و فردبك
علنت م باشدد مرزان فعالر فردفوگواگ و فردبك علتنت
نقش حرات و متو گ انقباضات علنن و هتمچدترن ثبتات
مفاصل بدن گا باعتده اگند ،به ووگد كته گ حاكت فتاو و
ربل از تواس پا با زمرن ،علتنت انتدا تحتتان بته صتوگت
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عل بارا نظايان و هوکاگان
بدابااين هدر از اين تحقرق باگس اثتا خستتگ بتا فعالرت
الکتايکتت علتتنت و ستتا گانتت  ،و رلتتو و ستتولئوس
فوتبالرس ها بو
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مواد و روشها
تحقرق حاضا گون ياوه بتو ه و بتا انتدازهيرتادهتاد
مکاگ ،تغرراات گ زمانبددد و مرزان فعالر الکتايک علنت
وسا گان  ،و رلو (بخش اخلت ) و نعلت فوتبالرست هتا گ
حال استااح و فواصل مختلتف پاوتکتل خستتگ CST90
سدجرده شد تعدا  15نفا از فوتبالرس هاد لرگ يتك استتان
لاستان با سابقهد رتامتان كشتوگد گ ايتن تحقرتق شتاك
كا ند معراگهاد انتخا نوونهها شامل :حلوگ متدظم و فعتال
گ توايدات و مسابقات گشتهد فوتبال ،امدهد سد كتمتتا از
 31ستتال ،نداشتتتن ستتابقهد گ و هااحتت زانتتو ،نداشتتتن
شکستگ استتخوانهتاد گان و گشت نئت  ،نداشتتن ستابقه
ژنترک پوك استخوان ،نداشتن سابقهد سرب يدي گ انتدا
تحتان گ يكسال يذشته بو ند
از ستتگاه الکتاومتتايويااف 16
كانالته FIN-70211 ،Mega Electronics Ltd. ،(ME 6000
) KUOPIOساخ كشوگ فدنند هت باگست زمتانبدتدد و
مرزان فعالر الکتايک علنت و سا گان  ،و رلود اخلت
و نعل پاد باتا نوونهها استتفا ه شتد گود هتا علتله و گ
امتدا تاگهاد علنت  2الکتاو ثبات و يك الکتاو به عدوان
ماهع با گود بخش پاويزيوال و اخل استخوان گش نئت
رااگ ا ه شد الکتاو هاد ثبات گ ناحرهاد گ مرانتهد مسترا
برن ماكز عصبيراد علله و تاندون انتتاي بهووگ موازد بتا
فرباهاد علنن نصب شدند [ ]22بتااد صتح و شداستاي
بتتا علله ،از انقباضات ايزومتايك با اساس گوشهاد ست
) (Manual Muscle Testingاستفا ه يا يد و ربتل از نصتب
الکتاو ها مواگ الز هت ما هستازد ستط بترن پوست و
الکتاو گعاي شد و بعد از نصب الکتاو ها توا نها توستب
چسب وب  ،ثاب شدند تا گ حد امکان از ايجا گترفک هاد
مکانرک توسب الکتاو هتا و كابتلهتاد ن هلتويراد شتو
ا هها با فاكانس  1111هاتز بهوسرله سرستم الکتاومايويااف
سطح ثب شد سرگدالهاد الکتاومرويااف گ اين تحقرق گ
ح ترن تکلر تف فتتاو بتتا گود ي تك پتتا از گود ستتکود 41
سانت متاد ثب و از يك صفحهد خازن هواهدگ با ستتگاه
الکتاومرويااف نرز بااد مشخ شدن زمانهاد باختوگ پتا
استفا ه شد لحظهد ررق تواس پتا بتا زمترن توستب صتفحه
خازن حساس به لوس كه به عدوان يک از كانالهاد ستتگاه
الکتاومرويااف تعايف شده و با بقرهد كانالها همزمتان بتو ،

مشخ شد سرگدال اين كانال گ لحظهد فتاو تغررتا گفتتاگ
م ا لحظهد تغررا گفتاگ موج به صوگت چشو تعررن و بته
عدوان لحظهد فاو گ نظا يافته شد [ ]23پس از ثب كا ن،
نالرز سرگدالهاد الکتاومايويااف انجتا شتد كته گ حتوزه
زمتتانبدتتدد شتتامل :تعرتترن زمتتان شتتاو و خاتوتته ستترگدال
الکتاومايويااف بو نحوه محاسبه زمان غاز فعالرت علتله
شامل فاصله زمان برن شاو انقباض علنت متوگ نظتا تتا
لحظهد تواس و نرز نقطهاد كه مرزان فعالر نها به برش از 3
انحاار استانداگ فعالر خب زمرده و تا  25مرل ثانره گ ايتن
حد بار بواند و زمان پايان فعالر نرز بتا وبتق ايتن تعايتف
هاي اس كه مرزان فعالر علنت به كتمتتا از مرتانگرن بته
عنوه  3انحاار استانداگ ِ فعالر خب زمرده اف كدد و تتا 25
مرل ثانره گ اين حد بار بواند محاستبه زمتانهتاد غتاز و
پايان فعالر علله بهوسرله بانامه نوشته شده توسب متخص
الکتاونرك ،گ نتا افتزاگ  MATLABبته ست متد ،ستپس
سرگدال خا الکتاومرويااف برن نقا غتاز و پايتان فعالرت
تح ت پتتا ازش گ حتتوزه زمتتان رتتااگ يافتتته و بتته وس ترله
الگتتوگيتم ( (Root Mean Square) RMSمحاستتبه گيشتته
مرانگرن مابعات) با ثاب زمتان  51مرلت ثانرته و بته وسترله
نا افزاگ  Megawinنسخه  3/1موگ پا ازش رااگ ياف عد
حاصل از پا ازش بهوسرله  ،RMSمدعکسكددده مرانگرن تتوان
) (Powerي تك س ترگدال است كتته مر تزان ي تا ستتط فعالر ت
) (Activity or activation levelعلنت گا نشان م هتد گ
اين پژوهش ماهع نامال كا ن مرزان فعالر الکتايک  ،حداكثا
انقباض ايزومتايك اگا د (Maximum Voluntary Isometric
) Contractionگ نظا يافته شد بدين مدظتوگ مرتزان فعالرت
الکتايک به س مده از تکلرف فاو با گود يك پا با مرزان
فعالر الکتايک حاصل از حداكثا انقباض اگا د ايزومتايتك
گ بازه زمان يکسان تقسرم شده و مرتزان فعالرت علتله بته
صوگت گصدد از حداكثا مرزان فعالر الکتايک برتان شتد
فعالر الکتايک نامتال شتده علتنت گ  3تکتااگ مختلتف
تکلرف فاو با گود يك پا محاسبه و با يافتن مرتانگرن بترن
فعالر هاد الکتايک گ اين  3تکااگ ،فعالر الکتايک نتتاي
بااد ها علله محاسبه شد [ ]24مرزان فعالرت فرتدفوگواگ د
علنت گ بازه زمان برن  -141مرل ثانره تا  +41مرل ثانرته
پس از باخوگ پا با زمرن ،گ نظا يافته شد و مرتزان فعالرت
فردبک علنت نرز گ بتازه زمتان  +41مرلت ثانرته پتس از
باخوگ پا با زمرن تا  +181مرل ثانره پس از باختوگ پتا بتا
زمرن محاسبه شد
گ اين پژوهش از پاوتکل
(CST90تس مخت فوتبال كپدتاگ) استفا ه شد اين تس از
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نتاي گ پايان بازد نرز  3باگ فعالر الکتايک علله گ حرن
فاو تك پا ثب شد تس هاد ها زمو ن گ پايان نروه اول
و و گ كمتاين زمان موکن به مدظوگ باگس ررقتا اثتاات
خستگ  ،انجا شد
زمتو ن گ وضتعرت متعتا ل
نز يك به لبه سکوي با اگتفا  41سانت متا بته وايقت رتااگ
م ياف كه پاد غالب گ حال معلق (پاشده پا گ توتاس بتا
لبه هلوي سکو) رااگ يافته و به لبه هلوي سکو تکره اش
اين وضعر با كدتال ماكز ثقل ،حاكات افقت بتدن گا محتدو
م كدد وزن زمو ن بهصوگت كامل بهوسرله پاد غرتا غالتب
تحول م شد از زمو ن گخواس م شد تا به صوگت كامن
عوو د و متعا ل ،بدون خم كا ن ،پتايرن وگ ن تدته و حالت
پاش با گود پاد غالتب ،عوتل فتاو گا بتا شتدردن صتداد
زمونگا به تاترب با انتقال وزن بدن خو به هلو و هتمچدترن
حفظ وضعر متعا ل خو  ،انجا هد پس از فاو از زمو ن
خواسته م شد تا وضعر موگ نظا گا به مدت  5ثانرته حفتظ
كدد و به فا موزش ا ه شده بو تا با گود پدجه فاو يد و
تکلرف گا با پاش انجا ندهد []23
به مدظتوگ تجزيته و تحلرتل ا ههتا ،از
نا افزاگ مگاوين نسخهد  3/1و همچدرن  MATLABاستتفا ه
شد پس از نامتالستازد ا ههتا ،يتكستويه كتا ن امتواج،
فرلتايدگ ( امدهد  21تا  451هاتز) و همچدرن تبديل به فام
متداسب با نا افزاگ متلب ،مرانگرن  EMGثبت شتده گ حترن
تس فاو  ،موگ باگس و زمانهتاد غتاز و پايتان فعالرت
نسب به لحظهد تواس با صفحهد خازن و هتمچدترن مرتزان
فعالرت الکتايکت گ زمتتان ربتتل و بعتتد از باختتوگ ()RMS
محاسبه ،و گ نتاي واگ ( SPSSنسخه  )24شدند و سپس بتا
استفا ه از ماگ توصرف و استدباو موگ تجزيه و تحلرل رتااگ
يافتدد گ سط ماگ توصرف از شاخ هاي نظرتا مرتانگرن،
انحاار معراگ و هداول توزيع فااوان مابو بته ويژيت هتاد
(سن ،رد ،وزن و يگا مواگ ) و گ بخش ماگ استتدباو ابتتدا
نامتتالرت ا ه گا بتتا زمتتون شتتاپراو باگستت و ستتپس از
زمون Repeated Measure of ANOVAاستفا ه شتد ستط
لفاد كوچكتتا از  1/15بته عدتوان ستط معدتا اگد توتا
زمونها گ نظا يافته شد همچدرن هتت گستم نوو اگهتا از
نا افزاگ  Excelاستفا ه شد همچدرن اين مطالعه توستب كورتته
اختتتتند انشتتتتگاه متتتتوگ تايرتتتتد و بتتتته شتتتتواگه
 R000038055UMIN000033415گ ستتتامانه كاگ زمتتتاي
بالرد ثب شده اس
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و نروهد  45ررقهاد و با اساس ا ههاد مدطبق بتا وضتعر
گ
فوتبالرس ها گ مسابقهد وارع فوتبال وااح شده است
اين تس الگوهاد حاكت  ،مرزان ويدن با شدتهاد مختلف،
زمان حول توپ ،تعدا ضابات سا ،شوت و تعدا پاسها موگ
توهه رااگ يافته شده و به مدظوگ اگزياب وگههتاد خستتگ ،
اين تس به  18وگهد  5ررقهاد تقسترم شتد هتا وگهد 5
ررقتتهاد شتتامل  152متتتا گاه گفتتتن 131 ،متتتا ود نتتا
(هايردگ) 63 ،متا ود هسته 41 ،متتا ويتدن بتا ستاع
متوسب 55 ،متا ود سايع ،و ماحلته ود ستايع 31 ،متتا
ويدن به سو عقب 23 ،متا ويتدن بته كدتاگ و عقتب بتو
همچدرن گ اين تس فعالر ها گ سته ستط بتا شتدتهتاد
هسته ،متوسب و باال تقسرمبددد شده اس [ ]25بدديکستن و
هوکاگان ( ،)2112پاسخهاد فرزيولوژيک ناش از اين تست
گا با اساس پاسخهاد كسب شدهد ناش از مستابقهد فوتبتال
وارع گ بازيکدان يکسان باگس نوو ه و گواي تس متوگ
تايرد رااگ ياف و همچدرن گ مقايسته بتا مستابقهد فوتبتال
مساف و شده و نرمگخ ساعت گ ها وبقهد فعالرت اگاد
اعتباگ بو [ ]26به مدظوگ حواي برشتا از گواي پاوتکل ،گ
تس  CST90حاكات ويژهد فوتبال ،تعدا تغررتاات گ شتدت
فعالر  ،و كاگ با توپ يدجانده شد []25
پس از گعايت اختند گ تحقرتق و
يافتن گضاي نامته ،گ هلستهاد مجتزا توتام نوونتههتا بتا
پاوتکل ،شروه اهااد پاوتکل توا با تواشاد فرلم شدا شتدند
و گ هلسه شداسازد بااد تعررن پاد باتتا از زمتون ضتابه
ز ن به توپ ،باالگفتن و پايرن مدن از پله استفا ه شد پاي كه
حدارل گ  2زمون استفا ه شد به عدوان پاد باتا مشخ شد
[ ]23گ هلسهد بعدد ،نوونهها به صوگت انفتاا د گ زمتان
مقاگ حاضا شده پس از ما ه كا ن محل نصتب الکتاو هتا و
همچدرن ثاب نوو ن نها با چسب وب و پس از يتا كتا ن
استانداگ زيا نظا محقق ،ابتدا  3بتاگ تست حتداكثا انقبتاض
اگا د ايزومتايك ) (MVICبا فاصله زمان استااح  61ثانره
برن و انقبتاض از نوونته يافتته شتد ستپس مرتزان فعالرت
الکتايک عللهد موگ نظا گ حال استااح (ربل از شاو
فعالر اصل ) و گ حرن فاو تك پا ثب شد ( 3باگ) پتس از
چك كا ن و متصل نوو ن ضابانسدج و يا شتواگ ،نوونته بته
مدت  45ررقه زيا نظا محقق تس  CST90گا اهاا نوو ه و گ
حرن تس و گ ها لحظه مرزان ضابان رلب گا اعن م نوتو
بنفاصله گ پايان نروه اول (بعد از  45ررقه) ،گ ستايعتتاين
زمان موکن  3باگ از نوونه فعالر الکتايک ثب شتد بعتد از
 15ررقه استااح نوونه نروهد و تس گا شاو و تا پايان
 31ررقه پاوتکل گا بتا شتدتهتاد مختلتف انجتا ا ه و گ
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نتايج
مشخصات نتاوپومتايك و اونعات توصرف فاكتوگهتاد
گ
موگ زمون نوونههتا گ هتدول  1و  2وگ ه شتده است
موگ زمان غاز فعالر علنت ،با وهو اختنفتات مشتاهده
شده گ زمانهاد مختلف تس خستگ  ،اما تفاوت معدتا اگد
وگههاد مختلف تس مشاهده نشد (شکل  1و هدول ،)3
بر ن 
()P>1/15

140
120
100

60

تعداد
(نفر)

گروه

40
20
0
نعلی

سابقه بازی جلسات
تمرین
(سال)

گروه

مسافت طی
شده
(کيلومتر)

ضربان قلب
فعاليت

فوتباليست 166/8±6/7 6/78±0/67 11577/6±1068/1 3/8±0/1 11/5±3/1

پایان نیمه دوم

پایان نیمه اول

دو قلو ( سر میانی )

55/3±1/3

جدول  .5اطالعات توصيفی فاکتورهای اندازه گيری شده ی نمونه ها(ميانگين±
انحراف معيار)
تعداد گام

دو سر رانی

شکل  .5ميزان فعاليت فيدفورواردی عضالت در مراحل مختلف تست

شاخص توده بدن
وزن
(کيلوگرم) (کيوگرم  /متر مربع)

فوتباليست 66/8±4/6 1/77 3±/6 51/4±3/8 11

میلی ولت

80

جدول  .1مشخصات آنتروپومتریک نمونه ها (ميانگين ±انحراف معيار)
سن (سال) قد (متر)

پایان نیمه اول

پایان نیمه دوم

160

جدول .4نتایج آزمون آناليز واریانس مکرر مربوط به ميزان فعاليت فيدفورواردی
عضالت
آماره

P value.

ضریب اتا

دو سر رانی

4/3

05/0¥

0/53

دوقلو (سرميانی)

0/65

0/1

----

نعلی

4/4

05/0¥

0/54

F

عضالت

 ¥وجود تفاوت آماری معنادار
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شکل  .1زمان آغاز فعاليت الکتریکی عضالت در مراحل مختلف تست

همچدرن اونعات مابو به مرزان فعالر فردبك علتنت
گ زمانهاد مختلف تس خستگ  ،گ شکل 3اگائه شده و بتا
اساس نتتايج هتدول  ،5تفتاوت معدتا اگد گ مرتزان فعالرت
فردبك علتله نعلت مشتاهده شتد ( ،)P≤1/15امتا گ متوگ
علنت و سا گان و و رلو ،ايتن تفتاوت از لحتاظ متاگد
معدا اگ نبو (( ،)P>1/15هدول )5
نعلی

جدول .3نتایج آزمون آناليز واریانس مکرر زمان آغاز فعاليت الکتریکی عضالت
آماره

دو قلو(سر میانی)

دو سر رانی

350
300

F

P value.

دو سر رانی

1/68

0/5

200

دو قلو (سرميانی)

5/7

0/08

150

نعلی

5/7

0/08

100

عضالت

250

میلی ثانیه

اونعات مابو به زمان فعالر فردفوگواگ د علنت گ
گ
زمانهاد مختلف تس خستگ گ شکل  2اگائه شده اس
موگ مرزان فعالر فردفوگواگ علنت ،تفتاوت معدتا اگد گ
مرزان فعالر فردفوگواگ علنت و ساگان و نعلت مشتاهده
شد ( ،)P≤1/15اما گ موگ علله و رلو ،اين تفاوت از لحاظ
ماگد معدا اگ نبو (( ،)P>1/15هدول )4

0

پایان نیمه اول

قبل از بازی

پایان نیمه دوم

شکل  .3ميزان فعاليت فيدبکی عضالت در زمانهای مختلف تست
جدول .1نتایج آزمون آناليز واریانس مکرر مربوط به ميزان فعاليت فيدبکی عضالت
آماره

F

معناداری

ضریب اتا

دو سر رانی

5/43

0/1

----

دوقلو(سرميانی)

5/33

0/1

----

نعلی

4/83

01/0¥

0/51

عضالت

¥وجود تفاوت آماری معنادار
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كومش

هوستتتايدگ و گ نترجتته فعتتال شتتدن زو هدگتتا علتتنت
چتاگساگان باع م شو كه فلکشن همزمان گان و زانو چاگ
اختنل شده و بدين تاترب گان خم شده اما زانتو هستتهتتا از
گان خم شده و گش ن گ معاض هابتههتاي رتدام رتااگ
م يرا [ ]28بدابااين با توهه به اينكه الگوهاد فعتال شتدن
عصتتب  -علتتنن يکتت از حرطتتههتتاد تحقرتتق گ زمردتته
بانامتههتاد كدتتال

سرب يدي  ACLم باشتد ،و از وافت
حاكت كه توسب سرستم عصب صا گ م شوند نقش متوت گ
فعالسازد حاكات گ خنل انجا فعالر هاد مختلف گا اگند،
غاز فعالر به مورع علنت مفصل زانو پرش از تواس پتا بتا
زمرن ،نقش متو گ ايجا ثبات و استتحکا ايتن مفصتل ،بته
هدگا فاو بعد از پاش گا اشته و از واف غاز فعالر ايتن
علنت ،پرش از توتاس پتا بتا زمترن ،نشتان از وهتو يتك
استااتژد كدتال حاكت ماكزد م باشد كه نها گا بااد هذ
نراوهاد تواس هدگا فاو  ،ما ه م كدد [ ]32پس با توهته
به اثاات مخا خستگ با زمانبددد فعالر علنت ،توصره
م شو مابران و تواين هدديان وگزش گ بانامههاد توايد
وگزشکاگان ،توايدات عصب  -علتنن گا هدگتا خستتگ و
ربل از گسردن به ثاگ نامطلو ن يدجانده و از اين وايتق بتا
افزايش تحول علنت وگزشکاگان ،ثبات مفصل زانو گا تقوي
نوو ه و گ كاهش مرزان سرب  ACLوگزشکاگان و هزيدههاد
هباانناپذيا ن اردا نوايدد
سرستم عصتب علتنن نقتش بستراگ تعرترنكددتدهاد گ
فعالسازد علنت و پرشگراد از باوز سرب اگ و از وايق
به كاگيراد مکانرسمهاد فردفوگواگ د و فرتدبک علتنت گا
فعال م نوايد مکانرسم فردفوگواگ د بدين صتوگت است كته
و ن سرستم عصب  -علنن  ،علنت گا ربل از واگ شتدن
محاک فعال م كدد گ وارع سرستم عصب با اساس تجابرتات
خو  ،علنت گا از ربل فعال كا ه و از با هم ختوگ ن تعتا ل
هدگا فاو و ايجا سرب هلويراد م كدد همچدرن فعالرت
علنن مقدمات ( گ ماحلهد فردفوگواگ ) ،مدجا به تعتدينت
وضعرت پرشبرن ) (Anticipatory Postural Adjustmentشده
و بدن گا گ وضعرت رااگ م هد كه تعا ل نگا هدگا اعوتال
نراوهاد بزگگ ماندد ويدن ،پاتتا كتا ن و لگتدز ن حفتظ
نوو ه و ثبات بختش فورتان (پاويزيوتال) گا بتااد حاكتات
تحتان ( يستال) گا فااهم م كدد ،به اين تاترتب فعالرت هتاد
علنن با تولرد يشتاوگهاد عکسالعول  ،نراوهتا و باگهتاد
واگ ه با مفاصل گا كدتال م نوايد []33
همچدرن گ تحقرق مشخ شد كه گ هدگا فاو  ،اولترن
نراود بازتا برشرده زمرن گ محدو ه  11تا  18مرل ثانره بعد
از اولرن باخوگ پا با زمرن اتفاد م افتد [ ]34و محققرن برتان
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بحث و نتيجهگيري
نتايج مطالعه نشان ا كه گ موگ شاو فعالرت هتا سته
علله گ زمانهاد مختلف (ربل از خستگ  ،پايان نروتهد اول
و پايان بازد) ،اياچه شاو فعالر علنت گ پايتان نروتهد
اول با تاخرا هوااه بو و ياتا واگ عول شدند اما اين تفتاوت
گ زمانهاد مختلف از لحاظ ماگد معدا اگ نبو  ،اين نترجه با
يافتههاد نوگد و هوکاگان  1335و زبرس و هوکتاگان 2111
هوخوان بو []28،8
حفظ ثبات يدامرك مفصل زانو توستب علتنت ،نرازمدتد
پرشبرد و واكدش نسب به باگهاد اعوال شده با مفصل اس
و ها عتامل كته مدجتا بته تتأخرا و متتاگ عولکتا عوامتل
ثبات هدده زانو شو  ،گ گهه اول ثبات زانو و گ گهه بعدد
سرب  ACLگا به نبال خواهد اش از واف بتا توهته بته
نقش محافظت مستقرم و غرا مستقرم علنت گ تامرن ثبات و
هلويراد از سرب  ACLو همچدرن از وايق مقاوم گ باابا
نراوهاد اثايذاگ با گود گش نئت  ،مدجتا بته ايجتا ثبتات
يدامرك گ مفصل زانو شده و انقباض هتمزمتان علتنت گ
حفظ ثبات مفصل بسراگ مؤثا م باشد [ ]23گ وتول انقبتاض
برشرده علنت چتاگسا گان  ،همانقباض علنت هوستتايدگ
بااد حفظ ثبات يدامرك زانو و پرشگراد از نراوهتاد باشت
واگ  ACLضتاوگد مت باشتد خستتتگ باعت فعتال شتتدن
زو هدگا علله چتاگساگان و تاخرا گ فعال شتدن علتنت
هوستايدگ م شو تاخرا گ فااخوان علتنت هوستتايدگ
باع هابههاي ردام گش ن شده و گ نترجته فتا گا گ
معاض سرب  ACLرااگ م هد []6،5
ووهترز و هوکاگان ( )1336تغررا و كاهش پاستخ فعالرت
علنت هوستايدگ گا به عل كتاهش گ نتاخ فعتال ستازد
واحدهاد حاكت پس از اعوال خستگ يزاگش نوو ه و برتان
كا ند كه به عل كاهش ناخ فعتالستازد واحتدهاد حاكتت
علنت پس از خستگ  ،زمان عکسالعول علله ووالن شده
و علله با تأخرا فعال شده و گ نترجه اين عامتل (خستتگ )،
م تواند باع كاهش عولکا عصتب  -علتنن  ،اختتنل گ
ثبات مفصل زانو و واگ مدن نرتاود هابتههتاي رتدام بتا
گش نئ شو كه گ نتاي فا گا مستعد سترب  ACLرتااگ
م هد [ ]31لذا زمانبددد مداستب گ فعتال شتدن علتنت
هوستايدگ و همانقباض كاف گ علنت فلکسوگ زانتو نرتاز
اس ت تتتا اثتتاات حاصتتل از انقبتتاض ستتايا علتتنت ماندتتد
چتاگساگان گا به تعا ل باساند و مفصل گا گ وضعر فشتا ه
رااگ ا ه و نتايتا حداكثا يشتاوگهاد بداكتوگد و اكستدسوگد
زانو گا كدتال نوايد [ ]31هتمچدترن گ ستال  2111زبترس و
هوکاگان بران كا ند كته ،تتأخرا گ شتاو فعالرت علتنت
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تشكر و قدردانی
اين مطالعه بايافته از گسالهد ايدجانب و هوکاگان محتتا
گ انشگاه خواگزم تتاان م باشد ،ضتون تشتکا فتااوان از
توام هوکاگان عزيز و بازيکدان شاك كددده گ تس  ،با خو
الز م انم از گياس محتا انشتکده تابرت بتدن و علتو
وگزش انشگاه اصفتان هدا رتاد كتتا راستو و هدتا
راد كتا گافع باوهد به خاوا هوکتاگد اگزشوددشتان گ
انجا اين مطالعه صوروانه تشکا و ردگ ان نوايم
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نوو ند كه سترب  ACLتقايبتا  13تتا  51مرلت ثانرته بعتد از
باخوگ اولره پا با زمرن و گ لحظه فردفوگواگ گخ م هد و با
وبق نظا نها ،سربب لرگامانهاي ماندد  ACLگ ثانرتههتاد
ابتداي فاو يعد هوان بازه فردفوگواگ د اتفاد م افتتد []34
بدابااين مابران و تواين هدديان گ توايدتات تترمهتاد ختو
م بايس با گود مکانرسمهاد فردفوگواگ و فردبك علتنت
توهه ررق اشته باشدد گ موگ مرزان فعالر فردبك علنت
گ اين تحقرق ،تاترب فااخوان نها ربل از بازد بته صتوگت
نعل  ،گاس گان  ،و سا گان  ،سايد مران  ،پتن مرتان و و
رلود اخل بو اما بعد از  45ررقه از اعوال پاوتکل خستگ
(پايان نروهد اول) اين الگو با تغرراات هوااه شد ،به ووگد كه
گ پايان نروهد اول به صوگت گاس گان  ،نعل  ،سايد مران ،
و رلود اخل  ،پتن مران و و سا گان بو و گ پايان بازد
(بعد از  31ررقه فعالر ) ،مرزان فعالرت فرتدبك علتنت بته
صوگت نعل  ،گاس گان  ،پتن مران  ،و رلود اخل  ،و ستا
گان و سايد مران تغررا كا
از واف مطالعات الکتاومايويااف گ حاك فاو تك پا
نشان ا هاند فعالر علتله ورلتو گ ماحلته ربتل از توتاس
برشتا از ماحله پس از تواس بو ه اس ايتن امتا بته علت
استفا ه از علله ورلو به مدظوگ ايجا ثبات گ مچ پا به مدظوگ
ما ه شدن بااد فاو م باشد [ ،]35باعکس ،گ حاك فاو
تك پا ،علله نعل مرزان فعالرت الکتايکت بترشتتاد گا گ
ماحله پس از تواس گ مقايسه با ماحله ربل از تواس از خو
نشان ا اين اما به عل نقش اين علله گ انتقال انتاژد بته
عدوان علله تك مفصله م باشد [ ]12بدتابااين بتا توهته بته
نقش اين علنت گ كدتال ثبات يدامرك مفصل زانو ،توصتره
م شو تا توايدات خاص نسب بته بتبتو و افتزايش تحوتل
وگزشکاگان و همچدرن سرستم عصب – علنن گ زمانهتاد
انتتاي نروهد اول و و هلستات توتاين و بتازد ،رتااگ ا ه
شو نتايج تحقرق نشان ا كه گ مرزان فعالر فرتدفوگواگ د
و فردبک علله نعل گ زمانهاد مختلتف تفتاوت معدتا اگد
ايجا شده اس  ،بدابااين با توهه به نقش علله نعل گ ثبتات
پا ،توصره م شو كه وگزشکاگان و مابران نسب به باال بتا ن
ما ي خستگ پذياد اين علنت و گ نتاي ايجا ثبات گ
زانو گ مااحل مختلف توايد و مسابقات توهه ويژهاد اشته
باشدد
نتايج تحقرق حاضا نشان ا كه گ متوگ شتاو فعالرت
علنت ربل از خستگ  ،پايان نروهد اول و پايان بازد ،اياچه
فعالر علنت گ پايان نروهد اول با تاخرا هوااه بو و ياتا
واگ عول شدند ،اما اين تفاوت گ زمانهاد مختلف از لحتاظ
ماگد معدا اگ نبو از واف گ موگ مرزان فعالر فردفوگواگ

علنت و ساگان و نعل و همچدرن مرتزان فعالرت فرتدبك
علله نعل گ زمانهاد مختلف تفاوت معدا اگد مشاهده شد
با اين اساس توصره م شو تا مابران توايدات عصتب هتت
پرشگراد از باوز سترب گ بانامتههتاد توايدت از هايگتاه
ويژهاد باخوگ اگ شو و عتنوه بتا انجتا توايدتات رتدگت ،
استقامت و متاگت  ،بخش از توايدات گا بته بختش عصتب –
علنن اختصاص ا اين تحقرق با محدو ي هاي از هولته
كوبو پرشردهد تحقرقات مشابه هوتااه بتو بدتابااين پرشتدتا
م شو تا گ تحقرقات يدده باگست هتاد بترشتتاد هتم گ
فواصل زمان مستابقات فوتبتال و هتم گ اگتفتا هتاد فتاو
مختلف صوگت يرا
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Introduction: The aim of this study was to investigate the effect of fatigue on electromyography activity of biceps
femoris, gastrocnemius and soleus muscles of soccer players.
Materials and Methods: In this study timing and electromyography activity of biceps femoris, medial
gastrocnemius and soleus of soccer players (15 subjects) during different times of football were investigated. Surface
electromyography (ME6000) was used to collect data during single leg drop (before the game, after the first and the
second half time).
Results: Results of this study showed that although fatigue affects muscle's timing but in different periods of time
it wasn’t significant (P>0.05). Conspiciously, significant differences were observed for feedforward activity of biceps
femoris and soleus (P≤0.05), but for medial gastrocnemius it wasn't significant (P>0.05). Also significant differences
were observed for feedback activity of soleus muscles (P≤0.05), but it wasn’t significant for biceps femoris and medial
gastrocnemius (P>0.05).
Conclusion: It can be concluded that fatigue leads to insignificant changes in timing but there were significant
differences for feed forward activity of biceps femoris and soleus and feedback activity of soleus. So, during training
sessions, trainers should be trying to improve player's tolerance and prevent soccer injuries.
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