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مطالعات طب ورزشی

مقایسة نرخ بارگذاری و محتوای فرکانس نیروی برخورد بین پای غالب و
غیرغالب در تغییر جهت جانبی پیشبینیشده و پیشبینینشده
3
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چکیده
درصد بالايی از آسیبهای رباط متقاطع قدامی در اثر نیروهای حاصل از برخورد پا با زمین طی تغییر جهت جانبی در
شرايط پیشبینینشده گزارش شده است .دراينراستا ،پژوهش حاضر با هدف مقايسة فرکانس نیرو و نرخ بارگذاری بین
پای غالب و غیرغالب هنگام تغییر جهت جانبی در شرايط پیشبینیشده و پیشبینینشده انجام گرفت .بدينمنظور ،از
بازيکنان تیم ملی اسکواش ،آزمون تغییر جهت بهسمت پای غالب يا غیرغالب در شرايط پیشبینیشده و پیشبینینشده
بهعمل آمد .مطابق با نتايج ،اثر متقابلی بین غالببودن پا و شرايط پیشبینی مشاهده نمیشود؛ اما درمقايسة بین پای
غالب و غیرغالب ،اوج نرخ بارگذاری لحظهای پای غیرغالب بیشتر است .همچنین ،پهنای باند فرکانس پای غالب و نیز
فرکانس  33/1درصد طیف توان در شرايط پیشبینینشده بیشتر میباشد .پهنای باند فرکانس شرايط پیشبینیشده نیز
بیشتر است .برمبنای نتايج میتوان گفت که فرکانس و نرخ بارگذاری میتوانند نشاندهندۀ تفاوتهای عملکردی بین
پای غالب و غیرغالب عوامل ايجاد آسیب در شرايط پیشبینینشده باشند.
واژگان کلیدی :نیروی برخورد ،تغییر جهت جانبی پیشبینیشده و پیشبینینشده ،پای غالب
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مقدمه
پنجاه تا هشتاد درصد از آسیبهای رباط متقاطع قدامی )1( 1در ورزشهایی مانند فوتبال ،راگبی (،)2
( ،)2بسکتبال و هندبال ( )3در اثر نیروهای حاصل از برخورد پا با زمین طی تغییر جهت جانبی2
اتفاق میافتد ( )2که در فوتبال ،حدود  47/1درصد از این نوع آسیب در پای غالب و ضربهزننده در
مردان رخ میدهد ( .)7با وجود مطالعات اندک صورتگرفته در ارتباط با اسکواش ،در پژوهش رید و
بلامی )1991( 3عدم تقارن در متوسط گشتاور عضلات چهارسر و همسترینگ بین پای غالب و غیرغالب
در ورزشکاران اسکواش گزارش گردید ( .)5ازسویدیگر ،نتایج نشان داده است که نیروی عکسالعمل
افقی زمین از عوامل مکانیکی پارگی رباط متقاطع قدامی در چند میلیثانیة اول پس از برخورد در
شرایط پیشبینینشده میباشد ()1،6،4؛ اما دلیل این امر که چرا شیوع آسیب در پای غالب و در
شرایط پیشبینینشده بیشتر است ،بهلحاظ نیروهای برخورد بهطور کامل مشخص نمیباشد.
دراینراستا ،مطالعات پیشین نتوانسته است دلیل تفاوت بین پای غالب و غیرغالب را بیان کند؛
برایمثال ،فورت و همکاران )2115( 7ضمن بیان اینکه پژوهشی مبنیبر مقایسة شاخص عدم تقارن
در توانایی تغییر جهت یکطرفه صورت نگرفته است ،با بررسی تقارن مهارت تغییر جهت نشان دادند
که بین پای غالب و غیرغالب در تغییر جهت جانبی اختلاف معناداری در تقارن وجود ندارد ()8؛
درحالیکه بیشترین آسیبهای رباط متقاطع قدامی در فوتبال در مردان ،در پای ضربهزننده رخ
میدهد ()7؛ بنابراین ،توجه به شاخص عدم تقارن نتوانسته است نشان دهد که چرا پای غالب در
مردان بیشتر درمعرض آسیب قرار دارد.
علاوهبراین ،مطالعات متعدد گذشته مبنیبر اثر تغییر جهت پیشبینیشده و پیشبینینشده بر آسیب
رباط متقاطع قدامی نشان دادهاند هنگامیکه افراد نیازمند واکنش به محرک نوری برای تغییر جهت
هستند ،بار وارد بر زانو افزایش مییابد ( .)9همچنین ،افزایش والگوس و گشتاور چرخش داخلی زانو
( ،)1،11،11افزایش تولید انرژی مفصل ران و زانو و اوج گشتاور فلکشن مفصل ران نسبت به شرایط
پیشبینیشده نیز گزارش شده است ( .)11اگرچه چنین حالات بارگذاری زانو ،مکانیسم احتمالی برای
پارگی رباط متقاطع قدامی هستند ( )6و مطالعات زیادی به بررسی تأثیر پیشبینی در تغییر جهت بر
عوامل ساختاری منجر به آسیب پرداختهاند؛ اما این موارد تنها عوامل منجر به آسیب نمیباشند.
اولویت بررسی نیروهای خارجی نسبت به نیروهای داخلی در مطالعات صورتگرفته در ارتباط با کفش
1. Anterior Cruciate Ligament
2. Sidestep Cutting
3. Read & Bellamy
4. Fort
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و ارتز از این منظر حائزاهمیت هستند که یک کفش عملکردی باید بتواند نیروهای خارجی از جمله
نیروی عکس العمل زمین و فرکانس آن را تعدیل و کنترل کند تا به نیروهای داخلی مناسب دست
یابد؛ بنابراین ،ممکن است زوایا و گشتاورهای داخلی بررسیشده طی تغییر جهت پیشبینینشده،
نتیجة نیروهای خارجی واردشده به اندام تحتانی باشد؛ ازاینرو ،ابتدا باید به بررسی منبع این نیروها
پرداخت.
2
1
تصور ما این است که دو عامل فرکانس و نرخ بارگذاری نیروی عکسالعمل زمین میتواند منجر به
آسیب پای غالب در شرایط پیشبینینشده گردد .ازآنجاییکه فرکانس تعداد اثر نیرو در ایجاد آسیب،
مهمتر از بزرگی نیرو است ( )12و تحلیل حوزة فرکانس نیروی عکسالعمل زمین میتواند درک بهتری
از مکانیسم آسیب را فراهم کند ،بررسی حوزة فرکانس ضروری میباشد .در این ارتباط ،در مطالعات
مختلف نشان داده شده است که نرخ بارگذاری و آسیبهای قبلی ،بهترین پیشگوهای آسیبهای
وابسته به حرکت میباشند (.)12
مطالعات نشان دادهاند که مشارکت نیروی وزن درجهت عمودی ،مدت برخورد را درجهت عمودی
بیشتر میکند .همچنین ،نیروی عکسالعمل جانبی بزرگتر ممکن است به اعمال یک نیروی جانبی
به قسمت پایینی درشتنی 3منجر شود؛ درحالیکه در تغییر جهت ،ورزشکار نیاز به نیروی عکسالعمل
قدامی ـ خلفی بیشتری دارد ()13؛ ازاینرو ،ضرورت بررسی شاخصهای محتوای فرکانس و نرخ
بارگذاری در جهتهای مختلف بهخوبی روشن است؛
بنابراین ،هدف از پژوهش حاضر مقایسة شاخصهای فرکانس نیرو و نرخ بارگذاری بین پای غالب و
غیرغالب هنگام تغییر جهت جانبی در شرایط پیشبینیشده و پیشبینینشده میباشد .فرضیههای
مطرحشده در این پژوهش عبارت هستند از :الف .شاخصهای فرکانس نیرو و نرخ بارگذاری بین پای
غالب و غیرغالب متفاوت است؛ ب .شاخصهای فرکانس نیرو و نرخ بارگذاری بین شرایط تغییر جهت
حرکت پیشبینیشده و پیشبینینشده متفاوت است؛ پ .تفاوت در شاخصهای فرکانس نیرو و نرخ
بارگذاری در پای غالب و غیرغالب به شرایط تغییر جهت پیشبینیشده و پیشبینینشده بستگی دارد.

1. Frequency
2. Loading rate
3. Tibia
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روش پژوهش
در این پژوهش  13نفر از بازیکنان مرد تیم ملی اسکواش که در یک سال گذشته در اردوی تیم ملی
حضور داشتند ،شرکت کردند .میانگین سن ،قد و وزن آزمودنیها در جدول شمارة یک نشان داده
شده است .لازمبهذکر است که پای غالب هر فرد ،پای ضربهزننده به توپ بود .همچنین ،آزمودنیها
فاقد سابقة آسیب ارتوپدی مفاصل اندام تحتانی بودند و در یک سال گذشته بهصورت منظم به تمرین
میپرداختند .ملاکهای خروج آزمودنیها از پژوهش عبارت بود از :آسیب یا ترمیم قبلی رباط متقاطع
قدامی ،هرگونه آسیب که منجر به شلی رباط مچ پا ،زانو و یا ران شده باشد و وجود هرگونه شرایط
پزشکی یا عصبی که توانایی تغییر جهت یکطرفه را مختل کند ( .)17پیش از شرکت در پژوهش،
تمامی مراحل برای هر آزمودنی توضیح داده شد و رضایت آنها کسب گردید.
جدول  -2میانگین سن (سال) ،قد (سانتیمتر) و وزن (کیلوگرم) آزمودنیها
مشخصات

سن

قد

وزن

آزمودنیها

12/3±4/3

211/3±1/2

12/2±1/3

جهت انجام آزمون ،نیروهای عکسالعمل زمین با استفاده از صفحة نیرو (کیسلر )1829 C ،1با فرکانس
 1111هرتز ثبت گردید (شکل شمارة یک ـ الف) و توسط نرمافزار بیوور 2استخراج شد .علاوهبراین،
وسیلة سنجش چابکی واکنشی (ساختة شرکت دانشسالار ایرانیان) شامل پنج حسگر (سه حسگر
قبل از صفحة نیرو و دو حسگر دیگر با زاویة  75درجه در سمت چپ و راست) ،یک نمایشگر جهت
در مرکز با فاصلة حدود یک متر پس از صفحة نیرو ،یک ریموت کنترل برای نمایش جهت و یک
صفحة نمایش زمان و سرعت بین هر دو حسگر و زمان کل مورداستفاده قرار گرفت (شکل شمارة
یک ـ ب) .حداکثر سرعت آزمودنی با دردستداشتن فاصلة بین حسگر اول و دوم و زمان طیکردن
این مسافت طبق رابطة شمارة یک کنترل گشت و تلاشهای دارای سرعتهای پراکنده کنار گذاشته
شد .بدینترتیب ،سرعت متوسط آزمودنیها معادل  3/8±1/7متر بر ثانیه بهدست آمد.
رابطة یک

V=X/t

1. Kistler
2. Bioware
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شکل  -2الف :صفحة نیرو شکل 2ـ ب :ابزار سنجش چابکی واکنشی

آزمون تغییر جهت جانبی شامل پنج متر دویدن و سپس 75 ± 5 ،درجه تغییر جهت بهسمت پای
غالب یا غیرغالب بود (شکل شمارة دو ـ الف) .شایانذکر است که تعدادی مخروط در زاویة  35و 55
درجه از شروع تغییر جهت قرار داده شد تا فرد را بهسمت برش  75درجه هدایت کند (شکل شمارة
دو ـ ب).
علاوهبراین ،بهمنظور کاهش خطا در اجرای آزمون و کسب آمادگی ،آزمودنیها ابتدا با مراحل و اهداف
آزمون و نکات کلیدی در نحوة اجرا آشنا شدند .درادامه ،برای هر آزمودنی  12تلاش موفق ثبت گردید؛
شش تلاش در شرایط پیشبینیشده و شش تلاش در شرایط پیشبینینشده که در هر شش تلاش،
سه تلاش بهسمت پای غالب و سه تلاش بهسمت پای غیرغالب بود .پس از گرمکردن ،آزمودنی در
فاصلة پنج متری از صفحة نیرو میایستاد و به اختیار خود پس از روشنشدن دستگاه چابکی واکنشی
با حداکثر سرعت شروع به دویدن میکرد .درادامه ،در فاصلة دو متری صفحة نیرو در شرایط
پیشبینینشده (در شرایط پیشبینیشده از ابتدای جهت مشخص است) ،نمایشگر جهت را نشان
میداد .با ادامة دویدن تا برخورد پا با صفحة نیرو و تغییر جهت و ادامة دویدن بهمنظور کاملشدن
گام پس از تغییر جهت ،آزمون پایان مییافت .لازمبهذکر است که در تمامی تلاشها اگر تغییر جهت
بهسمت پای غالب باشد ،پای غیرغالب باید بهطور کامل با صفحة نیرو تماس داشته باشد و بالعکس.
همچنین ،تلاش درصورتی موردپذیرش است که پای صحیح آزمودنی بهطور کامل روی صفحة نیرو
قرار گیرد .باید عنوان نمود که بهمنظور کنترلنمودن خستگی ،یک دقیقه استراحت بین تلاشها در
نظر گرفته شد.
متغیرهای مستقل پژوهش عبارت بود از :نوع پا (غالب و غیرغالب) و شرایط تغییر جهت (پیشبینیشده
و پیشبینینشده) .علاوهبراین ،متغیرهای وابسته از جمله محتوای فرکانس نیروی عکسالعمل زمین
در جهتهای عمودی ،قدامی ـ خلفی و داخلی ـ خارجی توسط چهار شاخص فرکانس  99/5درصد
طیف توان ،فرکانس میانه ،پهنای باند فرکانس و دامنه محاسبه گردید ( .)15،16نرخ بارگذاری نیروی
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عکسالعمل زمین نیز در جهتهای عمودی ،قدامی ـ خلفی و داخلی ـ خارجی توسط چهار شاخص
نرخ بارگذاری متوسط ،اوج نرخ بارگذاری لحظهای ،مدت برخورد (مدتزمان بین دو اوج) و زمان
رسیدن به اوج نرخ بارگذاری لحظهای موردمحاسبه قرار گرفت (.)14

شکل  -1الف :نمای کلی از آزمون تغییر جهت شکل  -1ب :مسیر تغییر جهت با زاوية  41درجه

دادههای سینتیک جمعآوریشده با استفاده از تکنیک باترورث درجة چهار با فرکانس برشی  51هرتز
( )14فیلتر شدند و این دادههای فیلترشده برای محاسبة متغیرها مورداستفاده قرار گرفتند .بهمنظور
تسهیل در مقایسة دادهها ،نیروی عکسالعمل در تمام جهتها طی مرحلة ایستایی محاسبه گشت و
مطابق با وزن بدن نرمال گردید .شایانتوجه است که چرخه بهعنوان یک سیکل از تماس اولیة پا تا
جداشدن انگشت با استفاده از دادههای صفحة نیرو شناسایی شد (21ـ )18و مؤلفههای نیروی
عکسالعمل زمین در تابع فرکانس با استفاده از تبدیل فوریه 1موردمحاسبه قرار گرفت (.)15،16
1. Fast Fourier Transform
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درادامه و پس از فیلترکردن دادههای حاصل از صفحة نیرو ،آنها با استفاده از فرمول تبدیل فوریه
(رابطة شمارة دو) بهوسیلة نرمافزار متلب 1نسخة ( )2117از حوزة زمان به حوزة فرکانس تبدیل شدند.
باید عنوان نمود که در طیف گسسته ،حوزة فرکانس بهصورت مضربی از فرکانس پایه تعیین میشود
که به هریک از آنها "هارمونیک" میگویند؛ مجموع  nهارمونیک برابر است با:
) د ∑ 𝐹(𝑡) = ∑ 𝐴 n 𝑠𝑖𝑛(𝑛𝜔 0 𝑡 + 𝜃 n

رابطة دو
 =A nدامنه
 =𝜔 cفرکانس پایه
 =nضریب هارمونیک

د  =𝜃 nزاویة فازی
برای ارزیابی محتوای فرکانس نیروی برخورد ،شاخصهای زیر محاسبه میشود (:)15،16
فرکانس نیروی برخورد با توان  33/1درصد :فرکانس  99/5درصد طیف توان مطابق با رابطة
شمارة سه قابلمحاسبه است.
𝑓 max

𝑃(𝑓)𝑑𝑓 = 0.995 × ∫0
𝑓𝑑)𝑓(𝑃
رابطة سه
 =Pتوان محاسبهشده بهعنوان انتگرال سیگنال فرکانس درمقابل دامنه
 =fmaxحداکثر فرکانس سیگنال

𝑓 99.5

∫0

میانة فرکانس نیروی برخورد :میانة فرکانس در نقطهای اتفاق میافتد که نیمی از توان سیگنال در
بالا و نیمی دیگر در پایین آن قرار دارد (رابطة شمارة چهار).
رابطة چهار

𝑓𝑑)𝑓(𝑃

𝑓 max

∫ = 𝑓𝑑)𝑓(𝑃

𝑓 med

𝑓 med

∫0

 =fmaxحداکثر فرکانس سیگنال
 =fmedمیانة فرکانس سیگنال

1. Matlab
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پهنای باند فرکانس نیروی برخورد :پهنای باند فرکانس ،تفاوت بین فرکانس حداکثر و فرکانس
حداقل است؛ زمانیکه توان سیگنال در نقطهای بیشتر از نصف حداکثر توان سیگنال باشد (رابطة
شمارة پنج).
رابطة پنج

) 𝑓 band = 𝑓 max − 𝑓 min (𝑤ℎ𝑒𝑛 𝑃 > 0.5 × 𝑃 max

 =fmaxحداکثر فرکانس سیگنال
 =fminحداقل فرکانس سیگنال
 =fbandپهنای باند سیگنال
 =Pmaxحداکثر توان سیگنال
تجزيهوتحلیل دامنة (بزرگی) :بیشترین میزان دامنه در یک سیگنال بهعنوان نمایندهای از دامنة
آن سیگنال در نظر گرفته شد و برای مقایسه با دامنة سایر سیگنالها مورداستفاده قرار گرفت.
تجزيهوتحلیل نرخ بارگذاری نیروی برخورد :بهدلیل امکان وقوع چندین اوج نیروی عکسالعمل
زمین در یک محور طی برخورد یا فقدان اوج نیروی عکسالعمل زمین قابلمشاهده ،مرحلة برخورد
اولیه در هر جهت با استفاده از بارگذاری زمان لحظهای بهوسیلة مشتقگیری محاسبه گردید و اوج
برخورد بهعنوان زمانی که حداکثر اوج نیرو و بهدنبال آن حداقل اوج نیرو طی مرحلة ترمزگیری اتفاق
میافتد ،تعریف شد .شایانذکر است که بررسی نرخ بارگذاری لحظهای نیروی برخورد با محاسبة سه
شاخص زیر در جهتهای عمودی ،قدامی ـ خلفی و داخلی ـ خارجی انجام گرفت :اوج نرخ بارگذاری
اولیة لحظهای (نیروی نرمالشده به وزن بر ثانیه) ،زمان تا اولین اوج نرخ بارگذاری لحظهای (ثانیه) و
مدت برخورد (زمان بین دو اوج نرخ بارگذاری) (ثانیه) ( .)14همچنین ،بهمنظور محاسبة نرخ بارگذاری
متوسط ،حداکثر نیروی عمودی عکسالعمل زمین در  51میلیثانیة پس از برخورد و زمـان رسـیدن
به اوج نیرو از لحظة تماس پا بهدست آمد که با تقسـیم بر وزن آزمودنی ،نرمال شـده و بـهصـورت
مضـربی از وزن بدن بیـان گردید (رابطة شمارة شش) (شکل شمارة پنج).
رابطة شش
)𝑁( 𝐹 𝑘𝑎𝑒𝑝
)𝑁( 𝑡𝑏𝑜𝑑𝑦 𝑤𝑒𝑖𝑔ℎ

] 𝐹 𝑘𝑎𝑒𝑝 𝑜𝑡 𝑒𝑚𝑖𝑡 [

= 𝑒𝑡𝑎𝑟 𝑔𝑛𝑖𝑑𝑎𝑜𝑙 𝑒𝑔𝑎𝑟𝑒𝑣𝐴
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علاوهبراین ،روش آماری تحلیل واریانس دوطرفه( 1پیشبینی ( × )2نوع پا ( ))2با استفاده از نرمافزار
اس.پی.اس.اس 2جهت بررسی اثرات متقابل و اصلی متغیرهای مستقل مورداستفاده قرار گرفت .سطح
معناداری نیز معادل ( (P<1/15در نظر گرفته شده است.

شکل  -1نمونهای از تعیین شاخصهای نرخ بارگذاری نیروی عکسالعمل عمودی زمین

نتایج
براساس نتایج ،اثر متقابلی بین غالببودن پا و شرایط پیشبینی مشاهده نمیشود .نتایج مربوط به
چهار شاخص در تحلیل فرکانس و چهار شاخص در تحلیل نرخ بارگذاری در سه جهت نیروی
عکسالعمل عمودی ،قدامی ـ خلفی و داخلی ـ خارجی در جداول شمارة دو و سه ارائه شده است.
همانطور که مشاهده میشود ،در جهت عمودی ،فرکانس  99/5درصد طیف توان در شرایط
پیشبینینشده ،بیشتر از شرایط پیشبینیشده است ( .)P= 6/36 ;F=1/11همچنین ،در جهت قدامی
ـ خلفی در شرایط پیشبینینشده ،فرکانس  99/5درصد طیف توان بیشتری نسبت به شرایط
پیشبینیشده حاصل گردید ()P= 2/98 ;F=0/000؛ درحالیکه پهنای باند فرکانس در شرایط
پیشبینیشده نسبت به شرایط پیشبینینشده بیشتر بود (.)P= 0/04 ;F=0/00

1. Univariate
2. SPSS
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جدول  -1شاخصهای محتوای فرکانس نیروی برخورد با زمین
پای غالب
متغیر وابسته
فرکانس
99/5
درصد
()Hz
فرکانس
میانه
()Hz

پهنای باند
()Hz

پای غیرغالب

عمودی
قدامی ـ خلفی

پیشبینی
شده
13/21±1/26
15/98±1/24

پیشبینی
نشده
17/62±1/95
16/41±1/61

پیشبینی
شده
13/56±1/36
15/23±1/79

پیشبینی
نشده
17/77±1/62
16/47±1/92

نوع
پا
1/87
1/35

پیش
بینی
*1/11
*1/114

میانی ـ جانبی

13/33±1/24

13/88±1/96

17/77±1/27

13/84±1/38

1/53

1/155

1/79

عمودی

1/6±1/111

1/59±1/11

1/59±1/116

1/59±1/114

1/28

1/38

1/82

قدامی ـ خلفی

2/32±1/14

2/3±1/2

2/31±1/25

2/35±1/27

1/44

1/93

1/6

میانی ـ جانبی

1/62±1/115

1/61±1/118

1/61±1/122

1/6±1/12

عمودی

1/617±1/127

1/6±1/126

1/54±1/137

1/58±1/127

1/2
1/12
*

1/18

1/85

1/81

1/73

قدامی ـ خلفی

1/36±1/11

1/24±1/2

1/38±1/1

1/28±1/18

1/83

*1/17

1/89

میانی ـ جانبی

1/65±1/13
8582589±
1989811/5
146977/8±
61381/7
1723859±
381118/7

1/63±1/136
9358247±
2156294/3
226161/7±
88866/63
1575368±
398225/13

1/63±1/177
8989196±
2958679/1
276395/2±
82474/33
1392193±
519578/7

1/62±1/134
9676847±
2778631/5
222476/1±
113471/83
1718372±
718145/32

1/23

1/35

1/89

1/62

1/31

1/93

1/21

1/62

1/16

1/5

1/58

1/64

عمودی
دامنه

معناداری
نوع پا ×
پیشبینی
1/55
1/32

قدامی ـ خلفی
میانی ـ جانبی

سطح معناداری ( * ،)P< 1/15نشاندهندة معناداربودن نتایج است.

همانطور که مشاهده میشود ،پهنای باند فرکانس در پای غالب ،بیشتر از پای غیرغالب میباشد
( .)P= 5/27 ;F=1/12همچنین ،نرخ بارگذاری متوسط در جهت قدامی ـ خلفی ،بیشتر در پای غیرغالب
(نسبت به پای غالب) دارای تفاوتی نزدیک به معناداری است ()P= 3/44 ;F=1/159؛ درحالیکه اوج
نرخ بارگذاری لحظهای بهطور معناداری در پای غیرغالب بیشتر از پای غالب میباشد (;F=1/12
.)P=5/33
شایانذکر است که در شاخصهای نرخ بارگذاری (شامل :زمان تا اوج نرخ بارگذاری لحظهای و مدت
برخورد) و شاخصهای محتوای فرکانس نیروی برخورد (از جمله فرکانس میانه و دامنة فرکانس)،
تفاوت معناداری بین پای غالب و غیرغالب و شرایط پیشبینیشده و پیشبینینشده و اثرات متقابل
آنها بهدست نیامد.
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جدول  -9شاخصهای نرخ بارگذاری نیروی برخورد با زمین
متغیر وابسته

نرخ
بارگذاری
متوسط
()BW/s
اوج نرخ
بارگذاری
لحظهای
()BW/s

مدت
برخورد
()s

زمان تا
اوج ()s

عمودی
قدامی-
خلفی
میانی-
جانبی
عمودی
قدامی-
خلفی
میانی-
جانبی
عمودی
قدامی-
خلفی
میانی-
جانبی
عمودی
قدامی-
خلفی
میانی-
جانبی

پای غالب

پای غیرغالب

پیشبینی شده پیشبینی نشده

پیشبینی شده پیشبینی نشده

معناداری
نوع پا

پیشبینی نوع
پا×پیشبینی

564/9±191/1

594/6±98/87

473±257/1

616/1±194/8

1/19

1/38

1/16

192/7±116/4

216/3±44/57

282/6±175/7

258/9±123/4

1/159

1/99

1/79

161/3±59/52

163/79±31/3

197/12±62/3

165/6±52/38

1/27

1/71

1/3

1777/1±775/5

1519/6±311/1

1448/8±528/1

1521/6±747/4

1/18

1/75

1/21

556/1±297/4

547/5±167/1

496/5±371/6

421/2±327/1

*1/12

1/43

1/54

515/6±196/3

788/17±58/9

541/6±213/9

798/4±161/8

1/73

1/35

1/54

1/171±1/111

1/172±1/111

1/177±1/11

1/171±1/118

1/42

1/48

1/52

1/128±1/116

1/124±1/113

1/124±1/117

1/124±1/112

1/63

1/42

1/52

1/134±1/116

1/133±1/118

1/136±1/118

1/137±1/114

1/91

1/16

1/41

1/125±1/114

1/127±1/116

1/121±1/115

1/127±1/118

1/25

1/52

1/36

1/125±1/115

1/127±1/118

1/127±1/116

1/123±1/118

1/61

1/62

1/48

1/129±1/116

1/128±1/114

1/125±1/115

1/124±1/119

1/24

1/48

1/5

سطح معناداری (* ،)P< 1/15نشاندهندة معناداربودن نتایج است.

بحث و نتیجهگیری
تغییر جهت بهسمت پای غالب و غیرغالب :نیروهای برخورد تکراری در فعالیتهایی مانند دویدن
یا تغییر جهت ،معمولاً بیشینهای درحدود یک تا سهبرابر وزن بدن و محتوای فرکانس غالب بین 11
تا  21هرتز دارند .کاهش پهنای باند فرکانس حرکت ،کاهش نوسان در یک یا تعدادی از اجزای سیستم
عصبی ـ حرکتی ،استخوانها ،عضلات ،اعصاب و بافت همبند را نشان میدهد ( .)15فرکانس طبیعی
اجزای بافت نرم حدوداً بین  11تا  51هرتز میباشد؛ بنابراین ،پدیدة تشدید در اجزای بافت نرم
محتمل است (.)12
برمبنای مطالعات پیشین افزایش پهنای باند فرکانس ،بیشتر با فراخوانی واحدهای حرکتی در ارتباط
است؛ همان طور که عدم تغییرات پهنای باند فرکانس را به مشکلات کنترل حرکتی نسبت دادهاند
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( .)15،16نتایج پژوهش حاضر نشان داد که در جهت عمودی ،پهنای باند فرکانس در پای غالب بیشتر
از پای غیرغالب میباشد؛ بنابراین ،ممکن است پای غالب برای تولید نیروی عمودی ،واحدهای حرکتی
بیشتری را فراخوانی 1کند.
همچنین ،از دلایل احتمالی تفاوت الگوی حرکت تغییر جهت جانبی در پای غالب و غیرغالب ممکن
است کنترل عضلانی بهتر اندام غالب و تفاوت در میزان قدرت عضلانی باشد؛ برایمثال ،به اعتقاد نانوم
و همکاران ،)2116( 2گشتاور عضلات زانو در پای غالب در شوت فوتبال نسبت به پای غیرغالب بیشتر
است ( .)21همچنین ،در پژوهش رید و بلامی ( )1991عدم تقارن در متوسط گشتاور عضلات چهارسر
و همسترینگ بین پای غالب و غیرغالب در ورزشکاران دوومیدانی ،تنیس و اسکواش مشاهده شد (.)5
تفاوت قدرت مؤثر و عملگر عضلات کنترلکنندة مفصل در پای غالب و غیرغالب میتواند از عوامل
اصلی بروز تفاوت الگوی حرکت تغییر جهت جانبی و شیوع آسیب در این دو پا باشد؛ این درحالی
است که شیوع آسیب رباط متقاطع قدامی در پای ضربهزننده یا غالب بازیکنان مرد فوتبال ،بیشتر از
پای دیگر است.
به طور عمده ،گشتاور زیاد والگوس و اکستنشن زانو ،چرخش داخلی زیاد زانو و لگن ،فعالیت زیاد
عضلات چهارسر و دوقلو 3و فعالیت کمتر عضلات همسترینگ از عوامل بیومکانیکی خطر آسیب رباط
متقاطع قدامی بهشمار میآید؛ درحالیکه فعالیت بیشتر عضلة دوقلوی جانبی با عوامل خطر در تغییر
جهت جانبی ارتباط دارد ( .)22ازسویدیگر ،عدم تعادل فعالیت دوقلوی میانی و جانبی (جانبی>
میانی) در ورزشکاران زن و مرد جوان مشاهده شده است ()23؛ ازاینرو ،میتوان گفت همانطور که
تعدیل ارتعاشات ار طریق افزایش استفاده از تارهای عضلانی تندانقباض اتفاق میافتد ،ممکن است
قدرت بیشتر عضلات در مردان نسبت به زنان و در پای غالب نسبت به پای غیرغالب ،یکی از عوامل
مؤثر در آسیب پای غالب در مردان باشد.
علاوهبراین ،تفاوتهای منحنی نیروی عکسالعمل زمین ـ زمان در اجزای فرکانس بالاتر مشاهده شد
که این امر سبب میگردد منحنی نرخ بارگذاری زمان در تشخیص ویژگیهای برخورد مناسب باشد
( .)14براساس نتایج این پژوهش ،نرخ بارگذاری متوسط در جهت قدامی ـ خلفی در پای غیرغالب
نسبت به پای غالب دارای تفاوت قابلتوجهی بود؛ درحالیکه اوج نرخ بارگذاری لحظهای در جهت
قدامی ـ خلفی بهطور معناداری در پای غیرغالب بیشتر از پای غالب بوده است.

1. Reqruitment
2. Nunome
3. Gastrocnemius

مقايسةنرخ بارگذاری و محتوای فرکانس نیروی برخورد ...

249

این نتایج با یافتههای پژوهشی آیندهنگر که نشان داد آزمودنیهای با نرخ بارگذاری عمودی بالاتر،
بهطور معناداری آسیبهای وابسته به دویدن کمتری نسبت به آزمودنیهای با نرخ بارگذاری کمتر
داشتهاند ( ،)12همسو است .ازآنجاییکه هدف اصلی فعالیت عضلانی طی تماس با زمین ،اجرای
تکلیف حرکتی درحالاجرا میباشد و فعالیت عضلانی قبل از برخورد و طی تماس با زمین ،گشتاورهای
مفصلی برای حرکت تولید کرده و سختی مفصل را تعدیل میکند ،میتوان نرخ بارگذاری بیشتر در
پای غیرغالب و شیوع آسیب کمتر را به سازگاریهای عصبی ـ عضلانی آن با حرکت تکراری برخورد
مرتبط دانست (.)12
ازسویدیگر ،مطالعات نشان دادهاند که پای غیرغالب بازیکنان فوتبال ،تراکم استخوان بیشتری نسبت
به پای غالب دارد ( .)27همچنین ،عنوان شده است که بهکارگیری تکراری کنترلشدة نیرو با فرکانس
سیگنال  15هرتز که تقریباً معادل فرکانس نیروهای برخورد طی دویدن پاشنه ـ پنجه و تغییر جهت
جانبی است ،بهشکل چشمگیری شکلگیری استخوان جدید را تحریک میکند؛ بدینمعنا که نیروی
برخورد ،بیش از کشش و آسیب رباط میتواند موجب افزایش تراکم استخوان شود ()27؛ ازاینرو،
میتوان بیشتربودن نرخ بارگذاری در پای غیرغالب در جهت قدامی ـ خلفی را بهعنوان عاملی برای
افزایش تراکم استخوان پای غیرغالب دانست.
تغییر جهت پیشبینیشده و پیشبینینشده :یافتههای استرجیو و همکاران )25( )2112( 1و
وردمن و همکاران )16( )2111( 2بهترتیب نشان میدهد که تغییرات در محتوای فرکانس نیروی
عکسالعمل زمین میتواند با افزایش سن (در جهت قدامی ـ خلفی) و با مشکلات پاتولوژیکی مانند
ام.اس( 3در جهت عمودی) رخ دهد .ازسویدیگر ،محتوای فرکانسی نیروی عکسالعمل زمین بهعنوان
معیار لرزش و بیثباتی الگوی حرکت مطرح شده است؛ بهطوریکه محتوای فرکانسی بالاتر منجر به
لرزش و بیثباتی بیشتر میشود (.)15،16
با توجه به نتایج پژوهش حاضر ،لرزش و بیثباتی بیشتر الگوی حرکت در جهت عمودی و قدامی ـ
خلفی در شرایط پیشبینینشده بهدلیل محدودبودن زمان تصمیمگیری برای کاهش سرعت و تغییر
جهت میتواند قابلقبول باشد .در تأیید این مطلب میتوان از مطالعات صورتگرفته بر روی بیماران
دارای مشکلات کنترل حرکتی که فرکانس  99/5درصد طیف توان کمتری نسبت به گروه کنترل
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داشتند ،یاد کرد ( .)16دراینراستا ،شپرد و یانگ )2116( 1در پژوهش خود بارهای واردشده بر زانو را
را در شرایط پیشبینینشده ،بیشتر گزارش کردند ( .)9وینهند و همکاران )2113( 2نیز بیان کردند
که در این شرایط ،بارهای واردشده بر رباط متقاطع قدامی بهمیزان  62درصد در صفحة ساجیتال26 ،
درصد در صفحة فرونتال و  12درصد در صفحة افقی افزایش مییابد ()26؛ بنابراین ،شاید لرزش و
بیثباتی الگوی حرکت را بتوان به عنوان یکی از عوامل افزایش بار بر رباط متقاطع قدامی در صفحة
ساجیتال در شرایط پیشبینینشده قلمداد کرد.
سیگنال نیروی عکسالعمل زمین با فرکانسهای مختلف توسط گیرندههای مکانیکی در سطح پوست
دریافت شده و به سیستم عصبی مرکزی انتقال مییابد و پاسخ بهصورت فرکانس به پا منتقل میگردد؛
بنابراین ،فرکانس نیروی عکسالعمل زمین ممکن است تاحدودی نشاندهندة عملکرد اجزای نوسانی
سیستم عصبی ـ حرکتی باشد ( .)15،16ازسویدیگر فعالیت عضلات ،ارتعاشات اجزای بافت نرم را به
حداقل میرساند .هنگام قرارگرفتن درمعرض نیروهای تکراری ،فعالیت عضلات قبل از تماس با زمین
هماهنگ میشود .تغییر در زمان تصمیمگیری میتواند فعالیت عضلات را تحتتأثیر قرار دهد؛ بنابراین،
کاهش معنادار میانگین فرکانس  99/5درصد طیف توان در جهت عمودی و قدامی ـ خلفی در شرایط
پیشبینیشده ممکن است به این علت باشد که زمان تصمیمگیری بیشتر و انقباض پیشگیرانه،
ارتعاشات بافت نرم تمام چرخة ارتعاش را به حداقل میرساند (.)12
در مطالعات پیشین نشان داده شده است که کاهش فرکانس میانه را میتوان با افزایش خستگی در
ارتباط دانست .در پژوهشی دیگر نیز کاهش فرکانس میانه به تغییر تارهای نوع دو به نوع یک نسبت
داده شده است که در آن انقباض آهستهتر با نوسانات کمتر در عضله همراه میباشد؛ ازاینرو ،فرکانس
میانه کاهش مییابد ( .)15،16دراینراستا ،در پژوهش حاضر تفاوت معناداری بین هیچیک از عوامل
در جهتهای مختلف در فرکانس میانه یافت نشد که این امر میتواند با شرایط اجرای آزمون در
ارتباط باشد؛ زیرا ،در این پژوهش تاحدامکان از وقوع خستگی در آزمودنیها اجتناب گردید.
براساس مطالعات پیشین ،اوج نیروی عکسالعمل عمودی زمین بین شرایط پیشبینی متفاوت است.
نیروی عکسالعمل عمودی زمین در شرایط پیشبینینشده درمقایسه با شرایط پیشبینیشده بیشتر
است ()28؛ درحالیکه در پژوهشی دیگر پس از تغییر جهت پیشبینینشده ،زمان تا اوج نیروی
عکسالعمل زمین بیشتر گشته و مقادیر اوج ،کمتر از تغییر جهت پیشبینیشده بود ( .)23همسو با
این نتایج ،یافتههای پژوهش حاضر نشان داد که نرخ بارگذاری متوسط و اوج نرخ بارگذاری لحظهای
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در شرایط پیشبینیشده نسبت به شرایط پیشبینینشده بیشتر است؛ اگرچه این تفاوت معنادار
نمیباشد .همچنین ،تفاوتی بین شرایط در مدت برخورد و زمان تا اوج نرخ بارگذاری مشاهده نگردید
که این عدم تفاوت ممکن است برخاسته از چابکی فرد و ویژگیهای رشتة ورزشی باشد.
علاوهبراین ،سهیمبودن وزن در جهت عمودی ،مدت برخورد را در جهت عمودی و برآیند آن بیشتر
میکند ( .)14همانطور که در نتایج پژوهش حاضر مشاهده میشود ،متوسط مدت برخورد در جهت
عمودی  1/172ثانیه ،در جهت قدامی ـ خلفی  1/124ثانیه و در جهت میانی ـ جانبی  1/135ثانیه
است .همچنین ،تفسیر محتوای فرکانس نیرو که ویژگیهای زمانی سیگنال را شامل میشود ،حاکی
از آن است که زمان کمتر بین اوج اولیه و ثانویة نرخ بارگذاری نشاندهندة فرکانس بیشتر نیرو
میباشد ( )14که دراینراستا ،در پژوهش حاضر مدت برخورد کوتاهتر در نیروهای عکسالعمل برشی1
قدامی ـ خلفی مشاهده شد؛ این درحالی است که نیروهای افقی و برشی بیشتر ،به احتمال بالای
وقوع آسیب نسبت داده شده است ( .)14براساس نتایج ،هیچیک از شاخصهای محتوای فرکانس
نیروی برخورد و نرخ بارگذاری تحتتأثیر اثر متقابل نوع پا و شرایط پیشبینی قرار ندارند؛ بنابراین،
تفاوت در شاخصهای فرکانس نیرو و نرخ بارگذاری در پای غالب و غیرغالب به شرایط تغییر جهت
پیشبینیشده و پیشبینینشده وابسته نمیباشد.
همانطور که مشاهده شد ،دو متغیر پهنای باند فرکانس و اوج نرخ بارگذاری لحظهای میتوانند در
یک تکلیف حرکتی نشاندهندة تفاوتهای عملکردی بین پای غالب و غیرغالب باشند .شاخصهای
 99/5درصد طیف توان و پهنای باند فرکانس نیز میتوانند بهعنوان شاخصهای ایجاد آسیب در
شرایط پیشبینینشده موردتوجه قرار بگیرند؛ درحالیکه تفاوت در پای غالب و غیرغالب در متغیرهای
وابسته به نیرو ،به پیشبینیشدهبودن حرکت وابسته نمیباشد.
باید عنوان کرد درصورتیکه پهنای باند بیشتر مشاهدهشده در پای غالب ناشی از تفاوت الگوی حرکت
تغییر جهت جانبی بین پای غالب و غیرغالب باشد ،پیشنهاد میشود الگوی تمرینی و تکنیکی مشابهی
برای هر دو پای غالب و غیرغالب در نظر گرفته شود؛ اما اگر این تفاوت به عدم تقارن قدرت عضلات
کنترلکنند ة مفاصل پای غالب و غیرغالب نسبت داده شود ،توجه به تقارن قدرت عضلات بین پای
غالب و غیرغالب حائزاهمیت میباشد .ازسویدیگر ،چنانچه شیوع بیشتر آسیب در شرایط
پیشبینینشده با بیثباتی بیشتر الگوی حرکت در این شرایط در ارتباط باشد ،توصیه میگردد که
برای کاهش زمان تصمیمگیری ،مهارت چابکی با انجام تمرینات چابکی واکنشی ارتقا یابد.
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Abstract
It is reported that a large number of anterior cruciate ligament injuries occur due to
impact forces during sidestep cutting. The purpose of this study was to compare
loading rate and frequency contents between dominant and nondominant leg during
sidestep cutting in anticipated and unanticipated tasks. Squash team players did the
side-step cutting in direction of dominant and nondominant leg in anticipated and
unanticipated situations. The results showed no interaction effect between dominance
and anticipation. The peak of Instantaneous loading rate was higher in the
nondominant leg. The bandwidth frequency in the dominant leg was higher. The
frequency of 99.5% of power spectrum was higher in unanticipated sidestep cutting.
Also the bandwidth frequency was higher in the anticipated situation. Therefore
loading rate and frequency contents can illustrate the functional differences between
dominant and nondominant leg. Also, frequency contents can be considered as risk
factors in unanticipated situations.
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