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مقالة پژوهشی

تأثیر یک وهله خستگی عمومی در میزان هماهنگی و تغییرپذیری بین مفاصل
اندام فوقانی قایقرانان نخبه (از منظر احتمال بروز آسیب)
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اعظم دانشور ،1حیدر صادقی2و ،3محمد یوسفی ،4زهره برهانی کاخکی

 .1دانشجوی دکتری بیومکانیک ورزشی ،دانشکدۀ تربیتبدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد تهران مرکزی ،تهران،
ایران.
 .2استاد گروه بیومکانیک و آسیبشناسی ورزشی ،دانشکدۀ تربیتبدنی و علوم ورزشی دانشگاه خوارزمی،
تهران ،ایران (نویسنده مسئول)
 .3استاد گروه بیومکانیک ورزشی ،پژوهشکدۀ علوم حرکتی ،دانشگاه خوارزمی ،تهران ،ایران
 .4استادیار گروه بیومکانیک ورزشی ،دانشکدۀ علوم ورزشی دانشگاه بیرجند ،بیرجند ،ایران
 .5استادیار گروه بیومکانیک ورزشی ،دانشگاه فرهنگیان ،تهران ،ایران.
تاریخ ارسال 1399/09/30

تاریخ پذیرش 1400/01/21

چکیده
هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر یک وهله خستگی عمومی بر میزان هماهنگی و تغییرپذیری بین مفاصل
اندام فوقانی قایقرانان نخبه بود 14 .قایقران مرد تیم ملی در این پژوهش نیمهآزمایشگاهی شرکت کردند.
برای اعمال خستگی عمومی تا حد واماندگی از تمرین قایقرانی روی دستگاه ارگومتر پاروزنی استفاده شد.
دادههای کینماتیکی با استفاده از دستگاه واحدهای اندازهگیری اینرسی در  15دوره پاروزنی متوالی ابتدایی
و انتهایی پروتکل خستگی اندازهگیری شدند .نتایج نشان داد یک وهله خستگی عمومی باعث تغییر در میزان
هماهنگی بین مفاصل شانه-تنه در صفحة هوریزنتال و بین مفاصل آرنج-شانه در صفحة ساجیتال و همچنین
تغییرپذیری بین مفاصل شانه-تنه در صفحة هوریزنتال ،آرنج-شانه در صفحة ساجیتال و آرنج-تنه در صفحة
ساجیتال میشود .یافتههای پژوهش ،بر ضرورت توجه به طراحی برنامههای تمرینی مناسب برای قایقرانان
با رویکرد کاهش تبعات سوءخستگی اندام فوقانی بر عملکرد بهینه و بروز آسیب تأکید میکند.
واژگان کلیدی :قایقرانی ،خستگی ،هماهنگی ،تغییرپذیری ،اندام فوقانی.

1. Email: azam_daneshvar@yahoo.com
2. Email: sadeghih@yahoo.com
3. Email: mohammadyousefi2008@gmail.com
4. Email: borhani.sport@yahoo.com
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مقدمه
با رشد سریع و روزافزون عالقه به رشتۀ قایقرانی ،آسیبدیدگی در این ورزش توجه زیادی به خود
جلب کرده است .قایقرانی فعالیتی است با حرکات تکراری زیاد (تقریباً  70تکرار در هر دقیقه) که با
افزایش حجم و شدت تمرینات خطر بروز آسیبدیدگی در آن افزایش مییابد ) .(1حین اجرای حرکت
پاروزنی ،ستون فقرات بهصورت تکیهگاه عمل میکند و نیرویی را که در پاها ایجاد شده است به اندام
فوقانی و درنهایت به پارو منتقل میکند ) .(2هنگامی که مفاصل ران و زانوی هر دو پا در وضعیت
تقریباً بازشدۀ کامل قرار بگیرند ،بازوها حرکت پاروزنی را شروع میکنند .در این زمان ،بازوها در
وضعیت خمیده از مفصل آرنج قرار دارند و پارو را به سمت بدن و دقیقاً به سمت زیر استخوان جناغ
میکشند .این وضعیتِ باز شدن کامل مفصل شانه همراه با مفاصل آرنج خمشده نشاندهندۀ انتقال
به بخش دیگری از حرکت است .در انتهای حرکت پاروزنی نیز ورزشکار حرکت باز کردن مفاصل آرنج
و خم کردن مفاصل شانه را انجام میدهد ) .(3باید توجه داشت که بیشتر آسیبدیدگیها در هنگام
پاروزنی به نواحی شانه ،بازوها و ستون فقرات مربوطاند ) .(4تقریب ًا  72درصد از تمام آسیبهای مربوط
به قایقرانی را آسیبهای مزمن تشکیل میدهند که در اثر استفادۀ بیشازحد از اندامها بهوجود
میآیند ) .(3اگر قایقرانی سرعت پاروزنی خود را روی  28-30ضربه در دقیقه 1تنظیم کند ،بهطور
متوسط حدود  226حرکت پاروزنی در کل زمان مسابقه انجام میدهد ).(5
با توجه به شیوع آسیبها در قایقرانی ،شناسایی عوامل اثرگذار بر بروز آسیب در این رشتۀ ورزشی
ضروری به نظر میرسد .در این راستا ،خستگی یکی از عوامل مهم اثرگذار بر خطر بروز آسیب حین
تمرین یا مسابقه محسوب میشود .خستگی در اثر چندین سازوکار فیزیولوژیکی بهوجود میآید که
در دو سطح مرکزی و موضعی رخ میدهند .بهطورکلی ،خستگی کاهش در ظرفیت تولید حداکثر
نیرو ،بدون توجه به نیروی الزم در وضعیت موجود تعریف میشود ) .(6هنگام شرکت در فعالیتهای
ورزشی ،ورزشکاران همواره خستگی را تجربه میکنند که این مسئله میتواند موجب کاهش پایداری
مفصل و افزایش خطر بروز آسیب شود .پژوهشها نشان دادهاند بسیاری از آسیبها در انتهای زمان
تمرین یا مسابقه (عمدتاً هنگام ایجاد خستگی) اتفاق میافتد ).(7
از طرف دیگر ،ترتیب و زمانبندی مناسب حرکات مفاصل درگیر و هماهنگی بین مفاصل برای انجام
مناسب و بدون آسیب کارهای روزمره الزم و ضروری است ) .(8این در حالی است که هرچه حرکتی
پیچیدهتر یا سختتر شود ،هماهنگی بین مفاصل یا ریتم حرکتی نیز پیچیدهتر میشود و از طرف

)1. Stroke Per Minute (spm
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دیگر ،اهمیت این هماهنگی نیز آشکارتر میشود ) .(9اخیراً از روشهای متعددی برای بررسی
هماهنگی حرکت استفاده شدهاند ) .(10یکی از این موارد بررسی هماهنگی بینمفصلی با استفاده از
فاز نسبی پیوسته است و شامل اطالعات موقعیت و سرعت دو مفصل نزدیک به یکدیگر در یک فاز و
ترکیب آنها با یکدیگر است ) .(8امروزه در پژوهشهای بیومکانیکی از این متغیر برای شناسایی
عوامل خطرزای آسیب ) ،(11هماهنگی حرکات مفاصل و اندامها ) (11و بررسی تکنیک حرکات
ورزشی در سطوح مختلف مهارتی ) (12استفاده میشود .از طرف دیگر ،تغییرپذیری در ویژگیهای
بیومکانیکی نیز یکی از روشهای بررسی کنترل حرکات بدن انسان است ) .(13تغییرپذیری در اجرای
تکنیکها میتواند موجب ابتال به آسیب پرکاری شود؛ زیرا ورزشکار نمیتواند توزیع نیرو را به کل
مفصل اعمال کند و استفاده از مسیر تکراری برای انتقال نیرو موجب ابتال به آسیبهای پرکاری
میشود ).(14
برخی از مطالعات نشان دادهاند خستگی باعث ایجاد استراتژیهای جبرانی و تغییر در کینماتیک
مفصل شانه میشود ) .(15,16فولر 1و همکاران نیز اثرات خستگی را بر هماهنگی و تغییرپذیری
مفصل شانه بررسی کردند و افزایش تغییرات زاویهای و تغییرپذیری هماهنگی مفصل شانه را حین
ایجاد خستگی گزارش دادند ( .)18در پژوهشی دیگر ،کولی 2و همکاران نشان دادند خستگی عضالت
دیستال اندام فوقانی باعث افزایش تغییرات زاویهای مفصل شانه و آرنج میشود ،ولی الگوی هماهنگی
مفاصل را تغییر نمیدهد ( .)19هافنوس 3و همکاران ( )2006نشان دادند بروز خستگی در مفاصل
پروگزیمال به ایجاد استراتژی جبرانی مرتبط با سیستم عصبی منجر میشود و الگوی هماهنگی بین
مفصلی را تغییر میدهد ( .)20یانگ 4و همکاران ( )2019نیز مشاهده کردند خستگی موضعی عضالت
ناحیۀ شانه یا آرنج باعث ایجاد تغییرات زاویهای در مفاصل آرنج ،تنه و شانه میشود و خستگی عضالت
تنه نیز افزایش ابداکش شانه و فلکشن آرنج و تغییرپذیری هماهنگی مفصل تنه-شانه را به همراه دارد
( .)21باید دقت داشت که در این پژوهشها برای ایجاد خستگی در آزمودنیها از روشهای مختلفی
چون انقباضات ایزوکنیتیک ،حرکات تکراری و فعالیتهای عملکردی استفاده شده است (-24
 .(14,21بههرحال ،اثر استفاده از پروتکلهای مشابه با فعالیت حین مسابقه در ورزشهای حرفهای
مانند قایقرانی چندان بررسی نشده است .در همین زمینه ،مارکولین 5و همکاران ( )2015به بررسی
1. Fuller
2. Cowley
3. Huffenus
4. Yang
5. Marcolin
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اثرات چهار دقیقه قایقرانی با افزایش شدت روی آب و دستگاه ارگومتر پرداختند و نشان دادند در
پی ایجاد این نوع خستگی تغییرات کینماتیکی مانند افزایش حداکثر فلکشن مفصل آرنج و کاهش
حداکثر فلکشن مفصل زانو رخ میدهد ( .)26پوالک 1و همکاران ( )2012نیز نشان دادند الگوی
هماهنگی بین نواحی بازوها ،تنه و پاها در طول آزمون پاروزنی  2000متر در زنان قایقران نخبه تغییر
میکند ) .(2بههرحال ،این دسته از مطالعات نیز میزان هماهنگی و تغییرپذیری بین مفاصل مختلف
بدن و همچنین تأثیر خستگی حاصل از پاروزنی را بررسی نکردهاند .با توجه به موارد ذکرشده و اهمیت
شناسایی تأثیر خستگی بر میزان هماهنگی و تغییرپذیری بین مفاصل باالتنه ،هدف از انجام پژوهش
حاضر بررسی تأثیر یک وهله خستگی عمومی بر میزان هماهنگی و تغییرپذیری بین مفاصل اندام
فوقانی (شانه-تنه ،آرنج-شانه و آرنج-تنه) در قایقرانان نخبه بود.
روش پژوهش
آزمودنیها :حجم نمونه با استفاده از نرمافزار جی پاور در توان آماری  0/8و اندازۀ اثر  0/8و همچنین
سطح معناداری  0/05برابر با  12نفر محاسبه شد ) .(26بهمنظور جلوگیری از اثر منفی ریزش
آزمودنیها و افزایش توان آماری 14 ،نفر از مردان بزرگسال حاضر در اردوی تیم ملی قایقرانی (با
میانگین و انحراف استاندارد سن 20/5±1/8 :سال ،قد 1/85±0/07 :متر ،جرم 85/70±6/5 :کیلوگرم)
در این پژوهش شرکت کردند .معیارهای ورود شامل ورزشکارانی بود که بر اساس رکوردگیری مربیان
تیمهای ملی بهترین رکورد را در سال  1398کسب کرده بودند و اسامیشان توسط فدراسیون قایق-
رانی اعالم شده بود و نیز در اردوی آمادگی تیمهای ملی به سر میبردند .این افراد بهطور متوسط 10
جلسه در هفته (در دو نوبت صبح و بعدازظهر) و هر جلسه دستکم  90دقیقه بهطور منظم زیر نظر
مربیان تیم ملی تمرین میکردند .بهمنظور رعایت اصول اخالقی در آزمونها ،طرح پژوهش حاضر در
دانشکدۀ پزشکی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسالمی تهران بررسی و با شناسۀ اخالق
 IR.IAU.TMU.REC.1399.230مصوب شد.
نحوۀ اجرای آزمون :پیش از شروع آزمون ،فرآیند پژوهش برای آزمودنیها توضیح داده شد .همچنین
از تمامی ورزشکاران فرم رضایت آگاهانه دریافت شد وآزمودنیها پرسشنامهای شامل مشخصات فردی
(جنسیت ،سن ،قد و وزن) را تکمیل کردند .برای ثبت دادههای کینماتیکی (در سه صفحۀ ساجیتال،

1. Pollock
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فرونتال و هوریزنتال) از سیستم 3سهبعدی آنالیز مایوموشن 1ساخت شرکت نورآکسون 2آمریکا
استفاده شد .حسگرها طبق دستورالعمل روی سمت راست و چپ تنه و دست راست آزمودنیها (زائدۀ
خاری مهرۀ هفتم گردنی ،خار خاصرهای قدامی فوقانی سمت راست و چپ ،ساکروم ،زائدۀ آخرمی
سمت راست ،برجستگی بزرگ استخوان بازو ،برجستگی فوقانی استخوان بازو ،زائدۀ آرنجی و مرکز مچ
دست واقع در نقطۀ میانی زوائد نیزهای دو استخوان زندزیرین و زبرین) قرار گرفت ) .(27,28نرخ
نمونهبرداری سیستم مایوموشن نیز روی  200هرتز تنطیم شد ).(29
برای اجرای پروتکل خستگی از میانگین توان 3استفاده شد؛ بهاین ترتیب که برای اندازهگیری میانگین
توان ،آزمودنیها روی ارگومتر کانسپتتو 4آزمون  2000متر را انجام دادند و مانیتور ارگومتر زمان،
کالری مصرفشده ،مسافت ،الگوی تمرین در حال اجرا و ضربان قلب ورزشکار ،میانگین توان ورزشکار
و تعداد ضربۀ پاروزنی در هر دقیقه را نمایش داد ) .(30بعد از یک هفته ،هر آزمودنی پس از مراجعه،
ابتدا به مدت پنج دقیقه و با سرعت دلخواه گرم کردن عمومی روی ارگومتر روئینگ را انجام میداد.
سپس ،پروتکل خستگی انجام میشد که شامل سه آزمون دو دقیقهای با بار ثابت در  90 ،60و 120
درصد از میانگین توان بهصورت پیوسته و بدون استراحت بود .سپس ،ورزشکاران آزمون را با ریتم
ثابت بین  32 -28ضربۀ پارو در دقیقه با بار ثابت از میانگین توان خود تا حد واماندگی انجام میدادند
) .(31فرکانسهای توان خروجی و ضربه روی مانیتوری در مقابل آنها به نمایش گذاشته میشد.
آزمون تا حد واماندگی یا تا زمانی ادامه مییافت که کاهش  10درصد از توان خروجی در پارو زدن به
مدت بیش از  10ثانیه مشاهده میشد .دادههای کینماتیکی در  15حرکت پاروزنی متوالیِ ابتدا و
انتهای پروتکل خستگی (برای شروع  7±3درصد زمان کل و برای پایان  93±2درصد زمان کل) ثبت
میشد ) .(30تصویر شمارۀ  1نحوۀ اجرای پروتکل پارو زدن توسط آزمودنی را روی ارگومتر قایقرانی
نشان میدهد.

1. Myomotion 3D Analysis System
2. Noraxon
)3. Mean Power (MP
4. Consept II
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شکل  -1نحوۀ نصب نشانگرها و اجرای پروتکل پاروزنی توسط آزمودنی

پردازش دادهها :بهمنظور تحلیل هماهنگی و تغییرپذیری تنه ،با استفاده از فیلتر پایینگذر باترورث
درجۀ دو با فرکانس برش پنج هرتز ) (32روی دادههای کینماتیکی  15حرکت پاروزنی متوالی ابتدا
و انتهای پروتکل خستگی که توسط دستگاه مایوموشن ثبت شده بود ،کاهش نویز اجرا شد ) .(5هر
حرکت پاروزنی از لحظۀ شروع کشیدن پارو تا ضربه زدن و اجرای مرحلۀ بازگشت به حالت اولیه و
درنهایت رسیدن دستها به نقطۀ شروع حرکت تعریف شد .تمامی فرآیندهای پردازش دادهها در
محیط نرمافزار متلب انجام شد .خروجی دادههای دستگاه بهصورت موقعیت زاویهای مفاصل بود و پس
از استخراج از نرمافزار دستگاه ،میزان جابهجایی و سرعت زاویهای در نرمافزار متلب محاسبه شد.
سپس ،با توجه به اهداف پژوهش حاضر ،این مقادیر برای محاسبۀ هماهنگی و تغییرپذیری بهمنظور
شناسایی اثر خستگی در کل بازۀ  15پاروزنی متوالی انتخاب و از نظر آماری تجزیهوتحلیل شدند.
بهمنظور ساختن سری زمانی برای محاسبات مذکور دادههای  15حرکت پاروزنی ابتدایی و انتهایی از
بین حرکات پاروزنی هر آزمون انتخاب شد .سپس جابهجایی زوایهای نواحی ستونفقرات (شانه-تنه،
آرنج-شانه ،آرنج-تنه) ،حین حرکت در سه صفحه جداسازی شد ) .(33در ادامه ،سرعت زاویهای هر
مفصل با استفاده از رابطۀ زیر محاسبه شد ):(34
)θ(i) − θ(i − 1
)t(i) − t(i − 1

= 𝑖ω
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همچنین ،برای محاسبۀ نسبت فازی هر مفصل در هر فریم ،ابتدا ،با استفاده از معادالت زیر ،جابهجایی
و سرعت زاویهای در بازۀ  1تا  -1نرمال شدند ):(34

)

])2∗[θi−min(θi

)max(θi)−min(θi

𝑖ω
)
}max{IωiI

( = θinorm

( = ωinorm

با رسم سرعت زاویهای در تابع جابهجایی ،منحنی زاویهای فازی مفصل بهدست آمد .همچنین با رسم
زاویۀ فازی و محاسبۀ شیب هر نقطه از منحنی ،سرعت زاویهای-جابهجایی زاویهای و مقدار زاویۀ فازی
بهدست آمد ):(34
i=1, 2,…,n

)

𝑖𝜔
𝑖𝜃

( ∅ = 𝑡𝑎𝑛−1

برای بهدست آوردن فاز نسبی پیوسته ( )CPRاز رابطۀ زیر استفاده شد ):(34

با توجه به معادالت فوق ،کدهای الزم در نرمافزار متلب نوشته و اجرا شد .همچنین متغیر هماهنگی
بهطور مستقیم از  CPRو تغییرپذیری هماهنگی نیز از طریق انحراف استاندارد  CPRبرای جفت
مفاصل تنه-شانه ،تنه-آرنج و شانه-آرنج در صفحات حرکتی مختلف (ساجیتال ،فرونتال و هوریزانتال)
محاسبه شد .این مقادیر برای هر متغیر برابر با تفاضل زاویۀ مفصل دیستال از مفصل پروگزیمال بود.
تجزیهوتحلیل آماری دادهها :برای بررسی طبیعی بودن توزیع دادهها از آزمون آماری شاپیرو-ویلک
استفاده شد .همچنین ،از آزمون آماری ویلکاکسون و تی وابسته برای مقایسۀ اثرات خستگی عمومی
بر میزان هماهنگی و تغییرپذیری بین مفاصل اندام فوقانی استفاده شد .سطح معناداری در تمامی
آزمونهای آماری  0/05در نظر گرفته شده است .برای بررسی اندازۀ اثر خستگی بر میزان هماهنگی
و تغییرپذیری از روش دی کوهن استفاده شد ).(35
یافتهها
نتایج آزمون شاپیرو-ویلک نشان داد توزیع متغیر میزان هماهنگی بین مفاصل اندام فوقانی در
پیشآزمون و پسآزمون طبیعی است ( .)P<0/05همچنین ،توزیع تمامی متغیرهای میزان
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تغییرپذیری بین مفاصل اندام فوقانی طبیعی بود ( ،)P<0/05اما مشاهده شد میزان تغییرپذیری بین
مفاصل آرنج-شانه در صفحۀ ساجیتال در پسآزمون غیرطبیعی است (.)P=0/012
نتایج آزمون تی وابسته نشان داد بین میزان هماهنگی مفاصل شانه-تنه در صفحۀ ساجیتال ،مفاصل
شانه-تنه در صفحۀ فرونتال و مفاصل آرنج-تنه در صفحۀ ساجیتال در پیشآزمون و پسآزمون تفاوت
معناداری وجود ندارد ( .)P<0/05در مقابل ،نتایج آزمون تی وابسته نشان داد بین میزان هماهنگی
مفاصل شانه-تنه در صفحۀ هوریزنتال ( )P=0/002و مفاصل آرنج-شانه در صفحۀ ساجیتال
( )P=0/021در پیش آزمون و پس آزمون تفاوت معناداری وجود دارد .همچنین اثر خستگی عمومی
با توجه به میزان اندازۀ اثر بهترتیب بر میزان هماهنگی مفاصل شانه-تنه در صفحۀ هوریزنتال ()0/711
و مفاصل آرنج-شانه در صفحۀ ساجیتال ( )0/623بیشتر بود .همچنین نتایج آزمون تی وابسته نشان
داد در میزان تغییرپذیری مفاصل شانه-تنه در صفحۀ ساجیتال و مفاصل شانه-تنه در صفحۀ فرونتال
بین پیشآزمون و پسآزمون تفاوت معناداری وجود ندارد ( .)P<0/05در مقابل ،نتایج آزمون تی
وابسته نشان داد بین میزان تغییرپذیری مفاصل شانه-تنه در صفحۀ هوریزنتال ( )P=0/044و مفاصل
آرنج-تنه در صفحۀ ساجیتال ( )P=0/030در پیش آزمون و پس آزمون تفاوت معناداری وجود دارد.
همچنین نتایج آزمون ویلکاکسون نشان داد بین میزان تغییرپذیری مفاصل آرنج-شانه در صفحۀ
ساجیتال ( )P=0/035در پیشآزمون و پسآزمون تفاوت معناداری وجود دارد .بهعالوه ،اثر خستگی
عمومی ،با توجه به میزان اندازۀ اثر ،بهترتیب بر میزان تغییرپذیری مفاصل شانه-تنه در صفحۀ
هوریزنتال ( ،)0/997مفاصل آرنج-تنه در صفحۀ ساجیتال ( )0/920و مفاصل آرنج-شانه در صفحۀ
ساجیتال ( )0/786بیشتر بود (جدول .)1
جدول  -1نتایج آزمون تی وابسته و ویلکاکسون برای مقایسة میانگین (انحراف استاندارد) میزان هماهنگی
و تغییرپذیری بین مفاصل اندام فوقانی قبل و بعد از اعمال پروتکل خستگی عمومی.
نام متغیر

پیشآزمون

پسآزمون

مقدار t

هماهنگی شانه-تنه
در صفحۀ ساجیتال
تغییرپذیری شانه-
تنه در صفحۀ
ساجیتال

± 20/81
-11/60
± 13/26
39/14

مقدار P

اندازه اثر

± 16/78
-17/86

1/459

0/168

0/333

± 11/94
43/90

- 0/991

0/340

0/378
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ادامة جدول  -1نتایج آزمون تی وابسته و ویلکاکسون برای مقایسة میانگین (انحراف استاندارد) میزان
هماهنگی و تغییرپذیری بین مفاصل اندام فوقانی قبل و بعد از اعمال پروتکل خستگی عمومی.
نام متغیر

پیشآزمون

پسآزمون

مقدار t

مقدار P

اندازه اثر

هماهنگی شانه-تنه
در صفحۀ فرونتال
تغییرپذیری شانه-
تنه در صفحۀ
فرونتال

± 17/41
12/08

8/78 ± 18/28

1/313

0/212

0/185

± 11/84
38/24

± 14/06
45/09

- 1/488

0/161

0/529

هماهنگی شانه-تنه
در صفحۀ
هوریزنتال
تغییرپذیری شانه-
تنه در صفحۀ
هوریزنتال
هماهنگی آرنج-
شانه در صفحۀ
ساجیتال
تغییرپذیری آرنج-
شانه در صفحۀ
ساجیتال
هماهنگی آرنج-تنه
در صفحۀ ساجیتال
تغییرپذیری آرنج-
تنه در صفحۀ
ساجیتال

3/48 ± 7/75

8/83 ± 7/29

- 3/780

*0/002

0/711

19/66 ± 6/59

26/58 ± 7/29

- 2/227

*0/044

0/997

± 13/92
-3/77

± 13/61
-12/35

2/632

*0/021

0/623

± 13/30
45/76

± 15/10
56/92

- 2/103

*0/035

0/786

± 12/94
-7/63

± 14/56
-12/27

1/632

0/127

0/337

± 12/33
34/51

± 11/29
45/38

- 2/434

*0/030

0/920

واحد مقادیر میزان هماهنگی بین مفاصل اندام فوقانی بر حسب درجه است.
عالمت * نشاندهندۀ تفاوت معنادار بین پیشآزمون و پسآزمون در سطح معناداری  0/05است.

بحث
هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی تأثیر یک وهله خستگی عمومی در میزان هماهنگی و تغییرپذیری
بین مفاصل اندام فوقانی (شانه-تنه ،آرنج-شانه و آرنج-تنه) قایقرانان نخبه بود .نتایج این پژوهش
نشان میدهد یک وهله پروتکل خستگی عمومی تغییر معناداری در میزان هماهنگی بین مفاصل
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شانه-تنه در صفحات ساجیتال و فرونتال و بین مفاصل آرنج-تنه در صفحۀ ساجیتال قایقرانان نخبه
ایجاد نمیکند ،اما اجرای یک وهله خستگی عمومی در میزان هماهنگی بین مفاصل شانه-تنه در
صفحۀ هوریزنتال و مفاصل آرنج-شانه در صفحۀ ساجیتال اثرگذار است .بهعالوه ،این نتایج نشان
میدهد یک وهله پروتکل خستگی عمومی تغییر معناداری در میزان تغییرپذیری بین مفاصل شانه-
تنه در صفحات ساجیتال و فرونتال و بین مفاصل آرنج-تنه در صفحۀ ساجیتال قایقرانان نخبه ایجاد
نمیکند ،اما اجرای یک وهله خستگی عمومی در میزان تغییرپذیری بین مفاصل شانه-تنه در صفحۀ
هوریزنتال ،مفاصل آرنج-شانه در صفحۀ ساجیتال و مفاصل آرنج-تنه در صفحۀ ساجیتال اثرگذار است.
کوپ 1و همکاران ( )2010نیز همراستا با نتایج پژوهش حاضر نشان دادند پس از خستگی عضالنی،
بهویژه عضالت چرخانندۀ کتف ،ویژگیهای کینماتیکی ناحیۀ شانه تغییر میکند ( .)37همچنین،
سنجری و همکاران ( )2014مشاهده کردند که خستگی عضالنی باعث افزایش تغییرپذیری دامنۀ
حرکتی مفصل آرنج میشود ( .)22در حالت خستگی نقش سیستم عصبی مرکزی در کنترل حرکت
کاهش مییابد و این کنترل به تعامل سیستم و محیط واگذار میشود؛ بنابراین ،ممکن است این
مسئله در وضعیت پیشبینیناپذیر محیطی به آسیب منجر شود .بهعالوه ،علیبازی و همکاران ()2015
در مطالعهای مروری نشان دادند خستگی ویژگیهای کینماتیکی ناحیۀ کمربند شانهای را تغییر می-
دهد و به کاهش حس عمقی در طول حرکات مختلف مفاصل ناحیۀ شانه منجر میشود؛ بنابراین
شواهد کافی مبنی بر تأثیر منفی خستگی بر ویژگیهای کینماتیکی کمربند شانهای وجود دارد ).)25
چهارمحالی و همکاران ( )2020نیز تأثیر خستگی عضالت کمربند شانهای را بر حرکات ظریف (رسم
شکل با مداد) و درشت (پاس پنجه) بررسی کردند و نشان دادند خستگی عضالت کمربند شانهای
موجب کاهش عملکرد در مهارتهای ظریف انگشتان در دختران میشود ،اما در مهارتهای درشت
دستی دختران و پسران تأثیری ندارد ( .)15در مقابل ،تالتی 2و آندرسون )2009( 3به بررسی اثر
خستگی حاصل از پاروزنی با دستگاه ارگومتر بر هماهنگی تغییرپذیری بین مفاصل ران-آرنج در
قایقرانان در سطح ملی پرداختند و نشان دادند این نوع خستگی بر هماهنگی تغییرپذیری بین مفاصل
ران -آرنج این افراد اثری ندارد ( .)38باید توجه داشت حجم نمونۀ مورد مطالعۀ آنها تنها شامل سه
نفر قایقران (دو مرد و یک زن) بود که این تعداد حجم نمونه نمیتواند برای ارائۀ نتایج دقیق ،مناسب
باشد؛ درنتیجه ،احتماالً تفاوت در حجم نمونه یکی از دالیل مهم ایجاد تناقض در نتایج پژوهش مذکور
1. Chopp
2. Talty
3. Anderson
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در مقایسه با نتایج پژوهش حاضر باشد .همچنین ،مطالعات پیشین نشان دادهاند نوع پروتکل خستگی
(مانند خستگی موضعی و عمومی) ) ،(23نوع وظیفۀ حرکتی ) ،(34سطح مهارتی افراد ) ،(22جنسیت
) (14و بسیاری از عوامل دیگر نیز در نحوۀ اثرگذاری خستگی دخالت میکنند؛ برای مثال ،احمدی و
همکاران ( )23نشان دادند بهدلیل دریافت بهتر اطالعات حس عمقی و بهبود قدرت و کیفیت کنترل
عصبی-عضالنی در افراد ورزشکار خستگی تأثیر کمتری روی آنها دارد )(22؛ بنابراین ،هنگام مقایسۀ
نتایج مطالعات در این زمینه باید به این موارد توجه کرد و احتیاط الزم را در نظر داشت.
تجزیهوتحلیل متغیرهای هماهنگی و تغییرپذیری اطالعات مهمی در مورد تغییرات در حوزۀ
راهبردهای حرکتی ارائه میدهد ) .(34خستگی با تغییر در ویژگیهای بیومکانیکی حرکت باعث ایجاد
استراتژیهای جبرانی جدیدی در سطح سیستم عصبی میشود که میتواند الگوهای هماهنگی
جدیدی ایجاد کند ) .(15,24باید توجه داشت حین پاروزنی ،بیشتر حرکات مفاصل درگیر تنه و
باالتنه در سطح ساجیتال انجام میشود و دامنۀ حرکتی مفاصل در سطح فرونتال در محدودهای کمتر
قرار دارد ) .(38ممکن است همین مسئله دلیل بیاثر بودن خستگی بر میزان هماهنگی و تغییرپذیری
بین مفاصل در سطح فرونتال باشد .از طرف دیگر ،میزان چرخش ناحیۀ تنه نقشی مهم در حرکت
پاروزنی دارد ) .(39هنگام خستگی کنترل حرکات ناحیۀ تنه دشوار میشود و دامنۀ حرکتی این ناحیه
افزایش مییابد؛ درنتیجه ،خطر بروز آسیبهای مختلف در اثر حرکات خطرناک خارج از محدودۀ
طبیعی در مفاصل افزایش مییابد ) .(40بنابراین ،افزایش تغییرپذیری بین مفاصل شانه-تنه در صفحۀ
هوریزانتال ممکن است نشاندهندۀ اثرات منفی خستگی باشد و خطر بروز آسیب را افزایش بدهد.
بهطورکلی ،خستگی میتواند اطالعات دریافتشده از منابع حسی به مغز را مختل کند و به کاهش
سرعت انتقال پیامهای آوران و وابران به سیستم اسکلتی-عضالنی منجر شود و بر توانایی حرکات مؤثر
جبرانی و تعادل اثر بگذارد ) .(14مجموعۀ این عوامل باعث میشوند نقش سیستم عصبی مرکزی در
کنترل و هماهنگی حرکتی تحت تأثیر قرار بگیرد ).(21
از طرف دیگر ،بهدلیل اینکه بخش وسیعی از مناطق قشر حرکتی و پیشحرکتی مغز به حرکات ظریف
اختصاص دارد و نیز از آنجا که این حرکات از گروههای عضالنی ظریفتری استفاده میکنند ،در
مقایسه با مهارتهای حرکتی درشت ،آسیبپذیرترند و پس از بیماری یا خستگی بیشتر از سایر
مهارتها دچار اختالالت عملکردی میشوند ( .)38باید توجه داشت ،حین پاروزنی مفاصل
پروگزیمالتر بیشتر دارای مهارتهای حرکتی درشت با نقش پایدارکنندگیاند و مفاصل دیستالتر
بیشتر مهارتهای حرکتی ظریف و نقش حرکتی دارند ( .)39بههرحال ،در پژوهش حاضر از پروتکل
خستگی عمومی مشابه با تمرین پاروزنی استفاده شد که تمامی بخشهای بدن را درگیر میکرد و
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 تقریباً تمامی نواحی بررسیشده از این نوع،روی تمامی مفاصل مورد بررسی اثر میگذاشت؛ درنتیجه
 اما احتماالً بهدلیل اینکه عمدۀ حرکات این نواحی حین پاروزنی در سطح،خستگی متأثر شدند
 میزان اثرگذاری خستگی روی متغیرهای مربوط به،ساجیتال (و تا حدودی هوریزانتال) انجام میشود
 الزم است حین بررسی اثرات خستگی بر بخشهای مختلف بدن به، بنابراین.این سطوح بیشتر بود
.این مسئله توجه خاصی شود
 نقش خستگی در متغیرهای دیگری چون نمودار و الگوی میزان،با توجه به اینکه در مطالعۀ حاضر
 بررسی این موضوع میتواند در مطالعات آتی مد،هماهنگی و تغییرپذیری بین مفاصل بررسی نشد
.نظر قرار گیرد
نتایج این مطالعه مؤید نقش خستگی در هماهنگی و تغییرپذیری بین مفاصل اندام فوقانی بود؛ از این
رو به نظر میرسد توجه به پدیدۀ هماهنگی در برنامههای تمرینی با رویکرد نقش افزایش هماهنگی
.در کاهش هزینۀ انرژی و کاهش آسیب در ورزشکاران تیمهای قایقرانی روئینگ ضرورت دارد
تشکر و قدردانی
بدینوسیله از تمام اعضای تیم ملی روئینگ و فدراسیون قایقرانی جمهوری اسالمی که در انجام این
. تشکر و قدردانی میشود،پژوهش ما را یاری کردند
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Abstract
The present study aimed to investigate the effect of one global fatigue stage on
coordination and variability between upper extremity joints in elite rowers. Fourteen male
rowers of the national team participated in this quasi-experimental study. A rowing
ergometer device was used to create general fatigue until exhaustion. An inertial
measurement device of units was also used for measuring kinematic parameters in 15
consecutive rowing cycles at the beginning and end of the fatigue protocol. The results
showed that a session of global fatigue changes the level of coordination between the
shoulder-trunk joints on the horizontal plane and the elbow-shoulder joints on the sagittal
plane, as well as the level of variability between shoulder-trunk joints in the horizontal
plane, elbow-shoulder joints in the sagittal plane and elbow-trunk joints in the sagittal
plate. It can have negative effects on the performance of professional rowers and increases
the risk of injuries caused by overuse. Due to results, considering the effect of fatigue on
the lower extremities of the elite national rower athletes during the designation of training
programs is an important issue.
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