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مطالعات طب ورزشی

بررسی سرعت شوت فوتبال از طریق مقایسۀ خصوصیات بیومکانیکی مفصل زانو در
دو شوت زمینی و هوایی
3

مصطفی حاج لطفعلیان ،1شهرام لنجاننژادیان ،2حسین مجتهدی
تاریخ دریافت33/30/12 :

تاریخ پذیرش33/31/31 :

چکیده
هدف این پژوهش مقایسۀ دو شوت روی پای زمینی و هوایی از منظر تأثیر پارامترهای
بیومکانیکی مفصل زانو بر سرعت شوت است .شش ورزشکار ماهر با میانگین سن±1/1 :
 15/31سال ،وزن 00/8±1/1 :کیلوگرم و قد 301±1/5 :سانتیمتر ،آزمودنیهای این تحقیق
را تشکیل دادند .بهمنظور محاسبۀ پارامترهای سینماتیکی مفصل زانو و سرعت شوت ،پنج
نشانگر به نقاط آناتومیکی پای ضربه متصل و از حرکت شوت زمینی و هوایی ورزشکاران با دو
دوربین کاسیو ( )ZR200با سرعت نمونهبرداری  120فریم بر ثانیه تصویر گرفته شد .بهعالوه،
در حین اجرای مهارت با استفاده از الکترودهای سطحی و دستگاه ( )ME6000متغیرهای
الکترومایوگرافی عضالت چهارسر ران نیز اندازهگیری شد .نتایج نشاندهندۀ وجود اختالف
معنیدار بین دو شوت زمینی و هوایی در سرعت توپ بود .همچنین ،دو شوت در سرعت
زاویهای باز شدن مفصل زانو نیز با یکدیگر اختالف داشتند ،اما از نظر میزان فعالیت الکتریکی
عضالت چهارسر هیچگونه اختالف معنیداری بین آنها دیده نشد ( .)P = 0/33عوامل متعددی
از جمله توالی حرکتی اندامها ،فعالیت الکتریکی عضالت و دامنۀ حرکتی مفاصل بر سرعت
توپ تأثیرگذارند که در این مقایسه ،دو عامل توالی و دامنۀ حرکتی مفصل زانو مؤثرترین
عوامل در بروز اختالف بین دو شوت بودند.
واژگان كلیدی :شوت روی پا ،سینماتیک ،الکترومایوگرافی ،سرعت توپ.

 .1دانشجوی کارشناسی ارشد بیومکانیک ورزشی دانشگاه اصفهان (نويسنده مسئول)
Email: Mostafa.H.Lotfalian@gmail.com
 2و  .3استاديار دانشکده علوم ورزشی دانشگاه اصفهان
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مقدمه
دستيابی به سرعت بیشینۀ شوت ،از مهمترين اهداف بازيکنان فوتبال و شوت روی پا ،بهترين
انتخاب برای رسیدن به آن است .محققان زيادی در سالهای اخیر سرعت شوت را بهعنوان
پارامتری مهم در تحلیل سینماتیکی حرکت شوت محاسبه کردهاند که نام آنها و مقدار
سرعتی که بهدست آوردهاند در تحقیق مروری کلیز و کاتیز )2002( 1آمده است ( .)1مطالعات
اخیر نشان میدهد سرعت پا در لحظۀ ضربه به توپ تأثیر مستقیمی بر سرعت توپ بعد از
ضربه دارد ( .)4 -2در اين خصوص ،لوانون و داپنا )1991( 2بیان کردند که سرعت زاويهای
مفصل زانو نقش مهمی در افزايش سرعت پا در لحظۀ ضربه به توپ دارد؛ از اين رو محققان
زيادی حرکت باز شدن زانو را در پای ضربه مطالعه کردهاند (.)2 -5
در سالهای اخیر ،بررسی بیومکانیکی شوت فوتبال معموالً در مطالعۀ جزئیات حرکت اندامها
خالصه شده است ( .)1با اين حال ،تعداد محدودی تحقیق وجود دارد که با استفاده از
الکترومايوگرام به بررسی فعالیت عضالت درگیر در شوت پرداختهاند ( .)11 -9اگرچه برای انجام
شوت تعداد زيادی عضله در سرتاسر بدن فعال میشوند ،عضالت چهارسر ران نقشی اساسی در
سريع باز شدن مفصل زانو و در نهايت افزايش سرعت پا قبل از ضربه ايفا میکنند (.)12
شوتهای زمینی و هوايی دو نوع از اجراهای مختلف شوت روی پا هستند که با توجه به
شرايط ،در طول مسابقه استفاده میشوند .بهمنظور انجام مقايسهای صحیح بین دو شوت روی
پای زمینی و هوايی از نظر تأثیر حرکتِ بازشدن زانو قبل از ضربه بر سرعت شوت ،حرکت را از
دو منظر سینماتیک (توصیف حرکت) و سینتیک (عامل حرکت) بررسی میکنیم .با وجود
مطالعات بیشمار در مورد بیومکانیک شوت فوتبال ،کمتر محققی میزان تاًثیرِ سرعت باز شدن
زانو و فعالیت الکتريکی عضالت چهارسر را بهصورت همزمان در سرعت شوت بررسی کرده
است .بهعالوه ،به نظر میرسد در سالیان اخیر مقايسهای بین اين پارامترها در دو شوت روی
پای زمینی و هوايی بهعنوان دو ضربۀ پر کاربرد در فوتبال انجام نشده است .همچنین ،مطالعۀ
حاضر میتواند اين توصیه را به مربیان و ورزشکاران داشته باشد که برای افزايش سرعت شوت،
چه عواملی را بايد مد نظر قرار دهند .تحقیقاتی نظیر تحقیق حاضر میتواند پاسخی برای اين
پرسش بیابد که بهجز نیروی عضالت ،چه عوامل ديگری در سرعت شوت روی پا دخالت دارند.
هدف از انجام اين مطالعه ،يافتنِ عوامل اثرگذار بر سرعت باز شدن زانو و بررسی میزان تأثیر
اين عوامل در سرعت شوت است .بهعالوه ،اندازهگیری فعالیت الکتريکی عضالت چهار سر ران و
1. Kelis and Katis
2. Levanon and Dapena
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محاسبۀ سرعت زاويهای مفصل زانو در فاز رو به جلوی حرکت شوت تا لحظۀ ضربه ،بهمنظور
بررسی برخی تفاوتهای بیومکانیکی دو شوت زمینی و هوايی ،هدف ديگر اين مطالعه است.
روششناسی پژوهش
آزمودنیها و روش اجرا
نمونۀ تحقیق شامل شش نفر ورزشکار ماهر راست پا بود که دستکم هشت سال سابقۀ شرکت
در مسابقات فوتبال را داشتند (جدول  .)1کلیۀ آزمونها در محیط آزمايشگاه و در فضايی
کالیبره شده انجام شد .آزمودنیها بايد تنها پس از دو گام به سمت هدفی با عرض يک متر که
در فاصلۀ پنج متری توپ قرار داشت ،با روی پا و با حداکثر توان به توپ ضربه میزدند .بر
اساس پروتکل تحقیق ،شوتهايی که دارای زاويۀ پرتاب کمتر از  10درجه بودند ،شوت زمینی
و شوتهايی که زاويۀ پرتاب بیش از  30درجه داشتند ،هوايی در نظر گرفته شدند .برای
تشخیص نوع شوت افراد ،از دو عالمت بر روی ديوار مقابل استفاده شد .رابطۀ  1روش محاسبۀ
آنها را نشان میدهد.
رابطۀ 1

از توپ سايز  5که مطابق با استانداردهای فیفا بود برای انجام آزمايش استفاده شد .قبل از
اجرای طرح پژوهش ،کلیۀ مراحل اجرا برای آزمودنیها تشريح شد و از تمامی آنها رضايتنامۀ
کتبی دريافت شد .در زمان انجام آزمون ،افراد به مدت  10دقیقه گرم میکردند .سپس ،برای
هر تکنیک دو بار تمرين میکردند تا در نهايت برای انجام آزمون اصلی آماده شوند .هنگام
آزمون اصلی افراد بهصورت تصادفی ،برای انجام آزمايش فراخوانی شدند و دو تکرار برای شوت
روی پای زمینی و دو تکرار برای شوت روی پای هوايی -که بايد با حداکثر تالش انجام میشد-
ثبت و پردازش شد.
جدول  .3مشخصات فردی آزمودنیها
ویژگی

میانگین

انحراف استاندارد

دامنه

سن (سال)
قد (سانتیمتر)
وزن (کیلوگرم)
سابقۀ ورزشی (سال)

25/11
123/5
20/1
9

2/2
1/5
1/1
1/1

22 - 21
114 -114
12 - 22
1 - 12
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اندازهگیری دادههای سینماتیکی مفصل زانو
1

بهمنظور محاسبۀ جابهجايی زاويهای مفصل زانو ،مختصات نشانگرها از روش DLTمحاسبه شد.
به کمک اين روش میتوان با دستکم دو دوربین مختصات سهبعدی نقاط را در فضايی کالیبره
شده بهدست آورد .ابتدا ،فضايی با طول و عرض و ارتفاع  1/5 ،2و  1/25متر کالیبره شد.
سپس ،ورزشکاران بايد در اين فضا به توپ ضربه میزدند .برای تصويربرداری از حرکت
ورزشکاران از دو دوربین کاسیو )ZR200( 2با سرعت تصوير برداری  240فريم بر ثانیه استفاده
شد .اين دوربینها روی سه پايهای در فاصلۀ يک متری از فضای کالیبره و با زاويۀ  90درجه
نسبت به يکديگر قرار داشتند .پنج نشانگر روی مرکز مفاصل :الف) قسمت خارجی تاج خاصره؛
ب) برجستگی بزرگ ران؛ ج) اپیکنديل خارجی زانو؛ د) قوزک خارجی و ه) انگشت کوچک
پای راست چسبانده و کامالً ثابت شد تا به کمک آن بعد از فرايند پردازش تصوير ،جابهجايی
زاويهای مفصل زانو بهدست آيد .کلیۀ فريمهای مربوط به حرکت پا به سمت جلو تا لحظۀ ضربه
به توپ ،پردازش و تحلیل شد.
اندازهگیری پتانسیل الکتریکی عضالت
3

از دستگاه  11 Mega-ME6000کاناله به همراه نرمافزار مِگاوين با فرکانس نمونهبرداری 1000
هرتز برای محاسبۀ پتانسیل الکتريکی عضالت چهارسر ران در دو شوت روی پای زمینی و
هوايی استفاده شد .بهمنظور ثبت سیگنال اکترومايوگرافی ،ابتدا موهای سطح مورد نظر تراشیده
شد و پوست بهوسیلۀ الکل و پنبه تمیز و آمادۀ الکترودگذاری شد .در اين پژوهش ،با توجه به
غیرسطحی بودن عضلۀ پهن داخلی و نیاز به روشهای تهاجمی برای بررسی آن ،از اين عضله
صرفنظر شد و عضالت پهن داخلی ،پهن خارجی و راست رانی بررسی شدند .محل قرارگیری
الکترودهای سطحی در هر سه عضله بر اساس پیشنهاد  SENIAM4تعیین شد که استانداردی
بینالمللی است.
پردازش تصویر 5و هموارسازی دادهها
پس از اتمام فرآيند آزمون ،نوبت به پردازش تصاويرِ خام و تبديل آنها به دادههای مناسب
میرسد .بهمنظور محاسبۀ جابهجايی زاويهای زانو برنامهای کاربردی در نرمافزار متلب 1نوشته
1. Direct Linear Translation
2. Casio ZR-200
3. Mega Win
4. Surface Electromyography for Non-Inverse Assessment of Muscle
5. Image processing
6. MATLAB
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و استفاده شد .کد مربوط اين قابلیت را داشت که دامنهای انتخابی از  RGBرا در تصاوير ضبط-
شده جستوجو کند و تمامی پیکسلهايی را که دارای رنگ مورد نظر بودند ،پیدا کند؛ بنابراين
دامنۀ رنگ مربوط به هر نشانگر به نرمافزار داده شد و مختصات پیکسلی نشانگر در تمامی
فريمهای مورد نظر بهدست آمد .سپس ،نرمافزار از تمامی پیکسلهای پیدا شده برای هر نشانگر
میانگینگیری کرد و مختصات مرکز آن را گزارش نمود .در نهايت ،بهوسیلۀ معادالت DLT
مختصات سهبعدی نشانگرها محاسبه شد و زاويۀ بین دو اندام ران و ساق در هر يک از فريمها
به کمک روابط هندسی در نرمافزار متلب بهدست آمد.
در اين مطالعه ،پس از انجام آزمون و استخراج اطالعات ،دادههای سینماتیک حرکت به کمک
الگوريتم هانینگ 1هموار شدند که طريقۀ عملکرد آن در رابطۀ  2آمده است.
رابطۀ 2

(Yi = )0/25 xi-1( + )0/5 xi( +) 0/25 xi+1 ( for i = 1 to (N – 1

همچنین ،بهمنظور هموار کردن و کاهش نويز و خطای دادههای مکانی ،از نرمافزار متلب و از
قسمت برازش منحنی 2استفاده شد و دادههای جابهجايی به نمودارهای چند جملهای 3درجه
چهار برازش شدند.
بهمنظور هموار کردن اطالعات مربوط به الکترومايوگرام ابتدا از دادههای خام ،جذر میانگین
مربعات )RMS( 4گرفته شد .سپس ،دادهها هموار و نويز آن بهوسیلۀ فیلتر میانگذر 10 5تا
 500هرتز کاهش يافت ( )22و در نهايت ،حد فاصل زمان بین حرکت پا به سمت جلو تا لحظۀ
برخورد پا به توپ بريده و تجزيه و تحلیل شد.
محاسبۀ سرعت شوت
اندرسون و همکاران در سال  ،1999معادلهای را پیشنهاد دادند که به کمک آن میتوان سرعت
اولیۀ توپ فوتبال را محاسبه کرد (.)3
رابطۀ 3

1. Hanning
2. Curve fitting
3. Polynominal
4. Root Mean Square
5. Band Pass Filter
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ضريب ارتجاع و وزن توپ مقدارهای ثابتی هستند که میتوانند بهطور مستقیم وارد معادله
شوند .ممان اينرسی ساق و فاصلۀ مفصل زانو تا مرکز توپ را نیز میتوان از روی ويژگیهای
آنتروپومتريکی هر فرد و به کمک معادالت پیشنهاد شده توسط محققان قبلی محاسبه کرد
( .)13مهمترين قسمت در اين معادله ،سرعت پا در لحظۀ برخورد به توپ است که برای
محاسبۀ آن بايد از جابهجايی خطی پا در لحظۀ برخورد به توپ استفاده کرد و مقدار سرعت را
بهدست آورد.
رابطۀ 4

( )mطول قد *  )m( = 0/241طول ساق

رابطۀ 5

( )Kgوزن *  )Kg( = 0/0415وزن ساق

رابطۀ 1

 )m( * 0/302(2طول ساق) * ( )Kgوزن ساق = ( )Kg.mممان اينرسی ساق

رابطۀ 2
روش آماری
تجزيه و تحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار  SPSSانجام شد .با توجه به کم بودن تعداد
آزمودنیها و احتمال کم بودن توان ،از آزمون ويلکاکسون برای بررسی تفاوت آماری متغیرهای
مختلف ،استفاده شد .بهمنظور بررسی رابطۀ سرعت شوت با ساير پارامترها مقدار ضريب
همبستگی نیز محاسبه شد .تجزيه و تحلیل آماری در سطح معنیداری ( )P≤ 0/05انجام شد.
یافتههای پژوهش
پس از انجام فرآيند پردازش تصوير ،جابهجايی زاويهای در تمام طول حرکتِ مفصل زانو در دو
شوت روی پای زمینی و هوايی بهدست آمد .دامنۀ حرکتی مفصل زانوی افراد در شوت روی
پای هوايی  11/91درجه بود ،ولی اين پارامتر در شوت روی پای زمینی  49/52درجه بهدست
آمد .بهطور متوسط زمان انجام حرکت شوت در فاز رو به جلوی حرکت  0/125ثانیه برای هر
دو شوت طول کشید .در اين مطالعه ،زمان نرمالشده در تمام نمودارها بهصورت درصدی از
زمان کل انجام حرکت بیان شد .همچنین ،بهطور میانگین آزمودنیها در شوت روی پای هوايی،
در مقايسه با شوت روی پای زمینی سرعت بیشتری تولید کردند (جدول  .)2شکل  1سرعت
زاويهای مفصل زانو را در فاز رو به جلوی حرکت در دو شوت روی پای زمینی و هوايی نشان
میدهد که با گرفتن مشتق از جابهجايی زاويهای هموارشده بهدست آمده است .با توجه به
نتايج جدول  3میتوان گفت که بین دو شوت زمینی و هوايی از نظر سرعت زاويهای مفصل
زانو اختالف معنیدار وجود دارد.
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جدول ( .1میانگین  ±انحراف معیار) سرعت شوت و جابهجایی زاویهای زانو در دو شوت زمینی و هوایی
جابهجايی
زاويهای زانو
()deg
سرعت شوت
()m/s

نوع شوت

میانگین

دامنه تغییرات

ارزش z

مقدار P

شوت زمینی

* 91/5±11/5

51/94 – 101/41

-3/2

*0/000

شوت هوايی

* 11/34±20/1

42/42 – 104/40

شوت زمینی

12/95±2/21

15/41 – 22/42

شوت هوايی

21/15±1/4

19/21 – 24/91

-2/2

*0/021

* معنیداری ()P≤ 0/05

شکل  .3سرعت زاویهای مفصل زانو در فاز رو به جلوی حرکت تا لحظۀ ضربه در دو شوت
روی پای زمینی و هوایی

شکل  2فعالیت الکتريکی عضالت چهارسر را بهصورت درصدی از ماکزيمم فعالیت ،در دو شوت
زمینی و هوايی نشان میدهد .پتانسیل الکتريکی عضالت در بازههای زمانی  10درصدی از
زمان شروع فاز رو به جلو تا لحظۀ ضربه بین دو شوت محاسبه و مقايسه شد ،ولی هیچگونه
اختالف معنیداری بین دو شوت زمینی و هوايی مشاهده نشد ( .)P=0/11منظور از فعالیت
الکترومايوگرافی عضالت چهارسر ران ،میانگین فعالیت سه عضلۀ پهن داخلی ،پهن خارجی و
راست رانی است.
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شکل  .1پتانسیل الکتریکی عضالت چهارسر ران در دو شوت روی پای زمینی و هوایی بهصورت
درصدی از ماکزیمم فعالیت ،در بازههای زمانی ده درصدی از شروع فاز رو به جلوی حرکت تا لحظۀ
ضربه
جدول  .1سرعت زاویهای و فعالیت الکتریکی عضالت مفصل زانو در دو شوت زمینی و هوایی
شوت روی پای زمینی

سرعت زاويهای زانو
()deg/s
فعالیت الکتريکی
عضالت چهار سر
( ) µv

میانگین

ماکزیمم

میانگین

ماکزیمم

ارزش
z

مقدار
P

شوت روی پای هوایی

311/92

1059

450/1

1205

-4/2

*0/000

455±21/3

1023/1±42/9

311/1±22/2

121/45±50

-1/1

0/11

* معنیداری ()P≤ 0/05

بحث و نتیجهگیری
هدف از اين مطالعه ،مقايسۀ بین دو شوت زمینی و هوايی از منظر پارامترهای بیومکانیکی
مفصل زانو و بررسی میزان تأثیر اين مفصل در سرعت شوت روی پاست .يافتههای پژوهش
حاضر نشان داد سرعت توپ در دو شوت زمینی و هوايی با يکديگر اختالف معنیدار دارد.

بررسی سرعت شوت فوتبال از طریق مقایسۀ خصوصیات ......

330

لوانون و داپنا ( )1991و نانومی و آسای )2002( 1معتقد بودند که سرعت پا در لحظۀ ضربه
بهترين تخمینزنندۀ سرعت توپ است ( .)4،14با استناد به روش محاسبۀ سرعت توپ در اين
مطالعه ،عوامل ديگری از جمله ويژگیهای آنتروپومتريکی آزمودنیها از جمله ممان اينرسی
ساق نیز در سرعت توپ اثرگذار است ،اما با توجه به مقايسۀ عملکرد افراد با خودشان ،تنها
عامل مؤثر در اينجا سرعت پا در لحظۀ برخورد به توپ بود .عوامل متعددی وجود دارند که
3
باعث افزايش سرعت پا در نقطۀ انتهايی اندام تحتانی 2میشود .سائوسیديس و زاتسیورسکی
( )1991سرعت توپ را تحت تأثیر دو عامل مهم دانستند :اول مقدار انرژیای که عضالت در
لحظۀ برخورد پا به توپ ايجاد میکنند و ديگری انرژی يا گشتاوری که از حرکت هماهنگ و
رفتارهای مکانیکی پا قبل از ضربه حاصل میشود ( .)15ديويت و هینريچز )2012( 4بیان
کردند که سرعت شوت رابطهای مستقیم با سرعت زاويهای مفصل ران دارد و افزايش سرعت
زاويهای ران را مهمترين عامل افزايش سرعت شوت معرفی کردند ( .)11در نقطۀ مقابل ،لوانون
و داپنا ( )1991و بارفیلد )1995( 5سرعت زاويهای باز شدن زانو را مؤثرترين مؤلفه برای
افزايش سرعت پا قبل از ضربه دانستند ( .)4 ،12زانو مفصلی لقمهای است که مهمترين
حرکاتش فلکشن و اکستنش در سطح ساجیتال است .با توجه به پروتکل تحقیق ،حرکت
مفصل زانو از لحظۀ تاب خوردن پا به سمت جلو تا لحظۀ ضربه بررسی شد؛ بنابراين عضالت
اکستنسور زانو که مهمترين آن عضالت چهارسر ران است بهعنوان عضالت موافق ،مسئول انجام
اين حرکت بودند .طبق نتیجۀ تحقیقات دورج 1و همکاران ( ،)1999دی پروف 2و همکاران
( )1911و مونولوپولوس 1و همکاران ( ،)2001عضالت چهارسر ران بیشترين فعالیت را در فاز
رو به جلوی حرکت شوت داشتهاند ( .)9 ،11 ،11دورج و همکاران ( )1999بیان میکنند که
تمامی عضالت موافق و مخالف ،ماکزيمم تنش را در لحظۀ ضربه به توپ متحمل میشوند (.)9
با توجه به نتايج اين مطالعه ،میانگین فعالیت عضالت چهارسر در طول فاز رو به جلوی حرکتِ
شوت ،سیری صعودی در میزان پتانسیل الکتريکی داشتند و عضالت در هر دو شوت در لحظات
پايانی حرکت ،به ماکزيمم فعالیت خود رسیدند .البته در ترتیب رسیدن عضالت به ماکزيمم
1. Nunomi and Asai
2. End point
3. Tsaousidis and Zatsiorsky
4. De Witt and Hinrichs
5. Barfield
6. Dorge
7. De proft
8. Manolopoulos
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پتانسیل الکتريکی در دو شوت زمینی و هوايی تفاوتهايی جزئی وجود داشت .با وجود اين،
میتوان گفت فعالیت الکترومايوگرافی عضالت چهارسر ران در فاز رو به جلوی حرکت افزايش
میيابد تا عضالت در لحظۀ ضربه به ماکزيمم فعالیت الکتريکی خود برسند .جدول 4
همبستگی درونی سرعت شوت را با ماکزيمم سرعت زاويهای زانو و ماکزيمم فعالیت الکتريکی
عضالت چهار سر ران ،فارغ از زمینی و يا هوايی بودن شوت نشان میدهد .همانطور که
مشاهده میشود همبستگی زيادی بین سرعت شوت و سرعت اکستنشن زانو وجود دارد؛ در
نتیجه میتوان گفت مطالعۀ حاضر با تحقیقات لوانون و داپنا ( ،)1991بارفیلد ( )1995و قیدی
و صادقی ( )1319همخوانی دارد (.)4 ،12 ،19
جدول  .2مقدار ضریب همبستگی بین سه پارامتر بیومکانیکی شوت روی پای فوتبال
متغیر 3

متغیر 1

همبستگی

سرعت شوت

حداکثر سرعت بازشدن زانو

0/22

سرعت شوت

حداکثر فعالیت الکتريکی عضالت چهارسر

0/43

حداکثر سرعت بازشدن زانو

حداکثر فعالیت الکتريکی عضالت چهارسر

0/51

با توجه به وجود همبستگی نه چندان زياد بین حداکثر سرعت اکستنشن زانو با حداکثر فعالیت
الکتريکی عضالت چهارسر و همچنین وجود اختالف معنیدار بین دو شوت زمینی و هوايی در
سرعت زاويهای مفصل زانو و با توجه به نبود اختالف بین دو شوت در فعالیت الکتريکی عضالت
چهار سر ،میتوان به تأثیر عاملی ديگر در افزايش سرعت زاويهای زانو پی برد .در حرکات ورزشی
همانند شوت روی پای فوتبال بهدلیل دخیل بودن چندين اندام در حرکت و با توجه به معادالت
حرکت زنجیرهای حاکم ،عضالت تنها عامل بهوجود آورندۀ جابهجايی در مفاصل نیستند؛ بلکه
تعامل بین اندامها نیز عاملی مهم برای افزايش سرعت حرکت مفاصل ،بهخصوص در حرکات
زنجیره باز مثل شوت است .پاتنام )1991( 1و دورج و همکاران ( )2002بیان کردند که سرعت
مفصل زانو تنها از عضالت سرچشمه نمیگیرد و از گشتاور خالصی استفاده میکند که حاصل
حرکت ساير اندامهاست ()20 ،2؛ به عبارت ديگر ،نايتو )2010( 2اين مسئله را چنین بیان
میکند که در آغاز فاز رو جلوی حرکت ،مفصل ران سرعت زيادی دارد و اين سرعت باعث
جلوگیری از حرکت اکستنشن زانو میشود و حتی به زانو مقداری فلکشن نیز میدهد .مادامی که
سرعت ران افزايش میيابد ،نیروی گريز از مرکز نیز در پا زياد میشود .به اعتقاد وی اين نیرو

1. Putnam
2. Naito
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مهمترين مؤلفه در افزايش سرعت زاويهای زانو است و باعث بهوجود آمدن حرکتی شالقی در اين
مفصل میشود ()2؛ بنابراين افزايش سرعت زاويهای مفصل ران نیز عاملی برای افزايش سرعت
زانو و در نهايت افزايش سرعت شوت است .البته بر طبق نتايج تحقیق ،سرعت زاويهای بیش از
حد ران در ابتدای فاز رو به جلو ،باعث ايجاد فلکشن قابل توجهی در زانو میشود که حاصل توالی
حرکتی بین مفاصل است .با توجه به شکل  1میتوان اين استنباط را داشت که سرعت زاويهای
ران در شوت زمینی بیشتر از شوت هوايی بوده است؛ زيرا شوت زمینی در ابتدا دارای سرعت
بیشتری در جهت منفی است .اين افزايش سرعتِ فلکشن زانو در فاز اکستنشن مانع رسیدن زانو
به حداکثر سرعتِ اکستنشن میشود .همین عامل باعث میشود سرعت شوت زمینی آزمودنیها
کمتر از شوت هوايی آنها باشد؛ بنابراين به نظر میرسد حد مطلوبی از سرعت زاويهای ران
میتواند کمک بیشتری به افزايش سرعت شوت کند .بیشتر بودن دامنۀ حرکتی مفصل زانو در
شوت هوايی را نیز میتوان عامل ديگر افزايش سرعت زاويهای زانو دانست (جدول  .)1با توجه به
شکل  1میتوان مشاهده کرد که سرعت زاويهای زانو در طول فاز رو به جلوی حرکت افزايش
میيابد که البته با نتايج تحقیق نانومی 1و همکاران ( )2002و هانگ 2و همکاران ()1912
مطابقت دارد ()21 ،14؛ بنابراين بیشتر بودن دامنۀ حرکتی زانو میتواند به مفصل اين فرصت را
بدهد که به بیشترين سرعت زاويهای خود برسد.
در نهايت ،بايد گفت عواملی از جمله فعالیت عضالت چهارسر ،توالی زمانی حرکت و دامنۀ
حرکتی مفصل زانو تأثیر بهسزايی بر افزايش سرعت زاويهای زانو و متعاقب آن سرعت توپ در
شوت روی پا دارند .در اين پژوهش با توجه به نبود اختالف معنیدار در سیگنال
الکترومايوگرافی عضالت ،عامل اختالف بین دو شوت توالی حرکتی و دامنۀ حرکتی مفصل زانو
است .سرعت زاويهای زياد در اندامهای نزديک به تنه میتواند گشتاور وابسته به حرکت 3را در
اندام دور از تنه ايجاد کند و باعث افزايش سرعت زاويهای در آن شود ،ولی نبايد از ياد برد که
اين افزايش سرعت زاويهای زمانی محقق میشود که مفصل مربوط فرصت الزم را برای افزايش
سرعت داشته باشد؛ به عبارت ديگر دامنۀ حرکتی آن بیشتر باشد .بر اساس نتايج تحقیق ،شوت
روی پای زمینی با وجود داشتن گشتاور وابسته به حرکتِ زيادتر در مفصل زانو ،بهدلیل کمتر
بودن دامنۀ حرکتی ،در مقايسه با شوت هوايی ماکزيمم سرعت بازشدن کمتری داشت.
همچنین با توجه به وجود رابطۀ مستقیم و همبستگی زياد بین سرعت زاويهای زانو و سرعت

1. Nunome
2. Huang
3. Motion - Dependent Moment
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 تعداد زيادی از مفاصل و عضالت بدن بر سرعت شوت تأثیر میگذارند؛ بنابراين بررسی،شوت
.دقیق پارامترهای بیومکانیکی مؤثر بر سرعت شوت به بررسی جامع و گستردهتری نیاز دارد
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