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Abstract
The aim of this study was to investigate the effect of exercise-induced fatigue on vertical
ground reaction force and loading rate during crossover landing. To do so, 15 healthy men
participated in this study. Peak and landing values of ground reaction forces (GRFs), time
to reach them and loading rate in participants before and after were extracted using Kistler
force plate. Results showed that the amplitude of the second vertical peak in force (Fz2)
(landing GRFs) reduced at toe contact with the ground but the amplitude of the fourth
vertical peak in force (Fz4) (landing GRFs) increased at heel contact with the ground. In
the fatigued conditions, subjects had faster time to peak of FZ4. Changing the components
of GRF and the time to peak of faster to vertical GRF when contacting feet with your
ground as a risk factor in the jump or landing. Therefore, providing strategies for
preventing this risk factor can play a very important role. Thus, it is suggested that
feedback due to changes in these biomechanical parameters complement the treatment and
prevention of these risk factors in the activity and rehabilitation of therapists,
physiotherapists and other groups.

Keywords: Keywords: Exercise-Induced Fatigue, landingLAnding, Ground Ground
Reaction Forces, Loading Loading Rate.

1. Email: mohamadrezajahani1370@gmail.com
2. E-mail: jalalvand_ali@yahoo.com

Jahani: Effect of Induced Fatigue on Ground Reaction...

78

Introduction
The aim of this study was to investigate the effect of exercise-induced fatigue on
vertical ground reaction force and loading rate in healthy subjects during
crossover landing. It is hoped that the results of this research will increase the
research knowledge of the scientific community and this will open a new window
in future studies in this field. The necessity of this study shows the extent to which
clarification of fatigue affects kinetic parameters in daily activities of individuals
and how difficult it is to perform their movements and also shows that these
studies are vital that can further explain the possible effects of anatomical
irregularities on neuromuscular and biomechanical functions of the lower limbs.
Considering the severity and relatively high prevalence of lower extremity injuries
in the general public and athletes during landing, this information can be useful in
finding mechanisms to prevent injuries and improve these injuries in the lower
extremities.

Materials & Methods
The statistical population of this study was male non-athlete healthy students of
the Islamic Azad University of Hamadan. The sample size was estimated using
GPower 3.1 software with a statistical power of 0.80, effect size of 0.80, alpha
level of 0.05 and the dependent t-test of 15 people. In order to avoid compensatory
joint movements above the hip, Vicon motion analysis system (four high-speed
infrared T-Series cameras) with a sampling frequency of 120 Hz and full-body
model was used. To measure ground reaction forces (GRF), a Kistler force plate
(600*400 mm) with the sampling frequency of 1000 Hz was applied. The data
were refined using Butterworth low-pass filter with 4 orders and a 20-Hz
frequency cutter (1). The test method was first used for the desired fatigue
prototyping on the German-made Monark Ergomedic 894E bike, and the special
prototyping was used to apply fatigue through the treadmill of Bruce modified
model, which is a multi-stage protocol (2). Borg modified scale was applied to
understand the severity of fatigue. The pressure perception scale is a technique
used to reduce the intensity of exercise and fatigue level (3). The subjects landed
on the force plate with six repetitions with the dominant foot, the mean correct
repetitions which were at least 4 repetitions were considered for statistical
calculations.

Findings
Comparison of the results of vertical ground reaction force (VGRF) components
showed that fatigue reduced the minimum VGRF in the toe to ground contact
(24.71%), indicating a high effect size (~1.5). Moreover, the results of the
minimum VGRF in the heel to ground contact showed that fatigue caused a higher
average of this component (15.72%), and the effect size was obtained at a high
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level (~0.91). Comparing the results of other components at the time to peak of
landing indicated no significant difference in the components of maximum VGRF
in the toe to ground contact and minimum VGRF in the heel to ground contact
before and after fatigue.
The results of time to peak the VGRF components at the landing demonstrated
that fatigue with a meaningful tendency reduced time to peak the minimum
vertical force of the "valley" reaction in the toe to ground contact (5.83%). In
addition, fatigue causes the time to reach the minimum vertical force component
of the reaction in the heel to ground contact at landing by reducing the time to
reach the minimum VGRF in the heel to ground contact (13.88%), which the
effect size was obtained at a high level (~0.71). However, comparing the results
of other components of time to peak the VGRF during landing indicated no
significant difference in time to peak the maximum VGRF in the toe to ground
contact, and the time to peak the minimum VGRF in the heel to ground contact
had the VGRF before and after fatigue. Comparison of the results of the pre- and
post-tests of landing rate indicated no fatigue effect on this parameter.

Conclusion
The results represented that fatigue affected lower extremity function during
landing and changed the characteristics of VGRF in minimal components, due to
the changes in GRF and faster time to peak the force components in this
movement, the risk of lower limb injuries increased. It should be noted that faster
time to peak of VGRF when the foot makes contact with the ground is considered
as a risk factor in jumps or landings. Therefore, providing strategies to prevent
this risk factor can play an important role. Therefore, it is suggested that feedback
from changes in these biomechanical parameters complement treatment strategies
and prevent these risk factors in the activity and rehabilitation of therapists,
physiotherapists and other groups.
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 .1کارشناسی ارشد ،گروه تربیتبدنی و علوم ورزشی ،دانشکدۀ علوم انسانی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد همدان،
همدان ،ایران
 .2استادیار ،گروه تربیتبدنی و علوم ورزشی ،دانشکدۀ علوم انسانی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد همدان ،همدان،
ایران (نویسندۀ مسئول)
تاریخ ارسال 1400/03/01

تاریخ پذیرش 1400/06/17

چکیده
هدف از مطالعة حاضر ،بررسی اثر خستگی القاشده بر مؤلفههای نیروی عکسالعمل و نرخ بارگذاری در حین
فرود بود 1۵ .نفر مرد سالم در این مطالعه شرکت کردند .نقاط اوج و فرود نیروی عکسالعمل ،زمان رسیدن به
آنها و نرخ بارگذاری در آزمودنیها ،قبل و بعد از خستگی با صفحه نیروی کیستلر استخراج شدند .نتایج
مؤید کاهش حداقلی نیروی عمودی عکسالعمل در تماس پنجة پا با زمین و افزایش حداقل نیروی عمودی
عکسالعمل در تماس پاشنة پا با زمین ( )Fz4بود .همچنین نتایج نشان داد در افرادی که در معرض خستگی
قرار دارند ،زمان رسیدن به حداقل نیروی عمودی عکسالعمل در تماس پاشنه با زمین سریعتر است .تغییر
مؤلفههای نیروی عکسالعمل و زمان رسیدن سریعتر به نیروی عکسالعمل عمودی هنگام تماس پا با زمین
خود عاملی خطرزا در پرش یا فرودها تلقی میشوند .بنابراین ارائة راهکارهای پیشگیری از این عامل خطر
میتواند نقشی بسیار مهم ایفا کنند .بنابراین ،پیشنهاد میشود بازخورد حاصل از تغییرات این پارامترهای
بیومکانیکی مکمل راهکارهای درمان و پیشگیری از این عوامل خطر در فعالیت و بازتوانی درمانگران،
فیزیوتراپها و سایر گروهها شود.
واژگان کلیدی :خستگی القایی  ،فرود متقاطع ،نیروی عمودی عکسالعمل ،نرخ بارگذاری.
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مقدمه
فرود روی زمین حرکتی ضروری و مهم در بسیاری از فعالیتهای روزمره ،انواع ورزشها و فعالیتهای
ویژه است ( .)1در حرکت فرود پس از یک پرش ،میتوان تصور کرد نیرویی واردشده حدود  2تا 12
برابر وزن بدن باشد ( .)2شوکی که درنتیجۀ فرود آمدن به بدن وارد میشود ،بهوسیلۀ ساختارها و
سازوکارهای موجود در بدن تضعیف میشود .این شوک در زمانی که بارهای خارجی وارد بر بدن زیاد
باشد و ساختارهای گفتهشده نتوانند آن را بهطور مناسبی تعدیل کنند ،احتمال بروز آسیب را افزایش
میدهد ( )2و به آسیبهایی ازجمله آسیب رباط متقاطع قدامی در زانو منجر میشود ( .)3از دیدگاه
پاتولوژیکی نیز پژوهشگران اظهار داشتهاند که فرود تکپا باعث ایجاد یا تشدید ناهنجاریهای مختلفی
در قسمت زانو ازجمله زانوی ضربدری میشود ( .)4یکی از دالیل ایجاد آسیبهای وارد بر بدن،
خستگی عضالنی است ( )5و زمانی رخ میدهد که بافت عضله توانایی تأمین متابولیسم را در عناصر
انقباضی نداشته باشد .ازنظر مکانیکی خستگی با کاهش تنش عضالنی آشکار میشود ( .)6خستگی
میتواند دالیل مرکزی یا محیطی داشته باشد ،خستگی مرکزی مربوط به خستگی سیستم عصبی
مرکزی و خستگی محیطی مربوط به اختالل در اعصاب محیطی ،اتصال عصبی عضالنی یا در بافت
انقباضی عضالت است ( .)7از خستگی عضالنی بهعنوان کاهش در ظرفیت نیروی تولیدی عضله یا
گروه عضالنی پس از فعالیت یاد میشود ( .)6میزان جذب انرژی در عضلۀخسته کاهش مییابد که
عضالت را مستعد آسیبهای کششی میکند .بررسی اثر خستگی هم ازلحاظ ورزشی و هم به لحاظ
کلینیکی اهمیت ویژهای دارد .خستگی جزء الینفک تمرینات ورزشی است و باعث کاهش تعادل پویا
در افراد مبتال به ناپایداری مچ پا و افراد سالم شده ( )8میشود .همچنین ،به تغییر در کینتیک مفاصل
اندام تحتانی در حرکات مختلف ازجمله فرود منجر میشود ( .)10 ,9ارزیابی پارامترهای بیومکانیکی
و اندازهگیری مؤلفههای کینتیکی در حین فرود و تلفیق این موارد با خستگی بهعنوان معیاری برای
شناسایی یا طبقهبندی میزان نیروهای وارد بر بدن و همچنین الگوها و استراتژی افراد در حین حرکت
فرود استفاده میشود ( .)11بحث در مورد نیروها زمانی اهمیتی ویژه پیدا میکند که بهصورت مداوم
و تکراری در حرکات روزمره و یا حرکاتی همچون فرود به بدن وارد شود .افزایش و تکرار نیروهای
ضربهای و نرخ بارگذاری آثاری زیانبار روی سیستم عضالنی اسکلتی دارد ( .)12پارامترهای کینتیکی
که در بیشتر مطالعات بهمنظور شناسایی فاکتورهای خطر ارزیابی میشوند عبارتاند از :مؤلفههای
نیروی عکسالعمل ،زمان رسیدن به اوج نیرو و نرخ بارگذاری (نرخ توسعه نیرو) ( .)13در میان این
پارامترها ،نیروهای عکسالعمل زمین و میزان نرخ بارگذاری اهمیت کلینیکی دارند ( .)14همچنین
در مطالعهای بیان شده حین فرود با یکپا ،در مقایسه با دو پا ،نیروهای برشی قدامی بزرگتری
مشاهده میشود که موجب افزایش پتانسیل بروز آسیبهای لیگامنت صلیبی قدامی در تکالیف فرود
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یکطرفه میشود ( )15در ادامه ،پژوهشگران دیگری خستگی موضعی عضالت موافق و مخالف را بر
فعالیت عضالت ران و نیروی عکسالعمل عمودی زمین در حین فرود تکپا بررسی کرده و نشان
دادهاند خستگی عضالت موافق به کاهش نیروی عکسالعمل زمین و کاهش فعالیت عضلۀ دوسر رانی
در لحظۀ تماس منجر میشود ( .)16همچنین در پژوهشی اثر خستگی و جنسیت در حرکت فرود
بررسی شد و در متغیرهای نیروهای عکسالعمل اختالفی گزارش نشد ( .)17همانگونه که اشاره شد
فاکتورهای مهمی ازجمله خستگی منتج از تمرین میتواند سبب تغییر متغیرهای بیومکانیکی موردنظر
در حرکات مختلف ازجمله فرود و تغییر در الگوی اصلی حرکت شوند و عوامل خطرزایی در حین
انجام حرکت ایجاد کنند .در خصوص اثر خستگی بر حرکات مختلف ،بهویژه حرکاتی که شامل فرود
روی زمیناند ،نتایج و اظهاراتی متناقض بیان شده است .به نظر میرسد پژوهشهای انجامشده از
دیدگاه کینتیکی ناقص است و روی کلیۀ مؤلفههای آن از قبیل حداقل نیروی عکسالعمل ،زمان
رسیدن به اوج و قعر این نیروها و نرخ بارگذاری پژوهشهای اندکی انجام شده است .بنابراین هدف
پژوهش حاضر این بوده است که پژوهشگران با مطالعۀ میزان اثر خستگی روی پارامترهای کینتیکی،
عوامل خطرزای آسیب را در هنگام فرود در افراد سالم بررسی کنند .امید است نتایج این پژوهش
باعث افزایش دانش جامعۀ علمی شود و همین موضوع باعث باز شدن بابی نو در مطالعاتی آینده شود.
ضرورت این مطالعه در آنجا نمایان میشود که آشکار شدن آثار خستگی روی پارامترهای کینتیکی
در فعالیتهای روزمرۀ افراد به چه میزان است و تا چه اندازه فرد را در انجام حرکاتش دچار مشکل
میکند .همچنین نشان میدهد بررسی این موارد امری مهم و حیاتی است که میتواند تأثیر احتمالی
بینظمیهای آناتومیکی را بر عملکرد عصبی-عضالنی و بیومکانیکی اندام تحتانی بیشتر توضیح دهد.
وجود این اطالعات با توجه به شیوع نسبتاً زیاد آسیب اندام تحتانی در هنگام فرود در میان عموم
جامعه و ورزشکاران و شدت این آسیبها ،میتواند در راستای یافتن سازوکارهایی در پیشگیری از
آسیبها و بهبود این آسیبها در اندام تحتانی مفید باشد.
روش پژوهش
جامعۀ آماری این پژوهش را دانشجویان مرد غیرورزشکار سالم دانشگاه آزاد اسالمی همدان تشکیل
میدادند .حجم نمونه با استفاده از نرمافزار جی پاور با توان آزمون آماری  ،0/80ضریب تأثیر ،0/80
سطح آلفا  0/05و آزمون آماری تی وابسته  15نفر برآورد شد .نمونهگیری بهصورت در دسترس انجام
شد .معیارهای ورود به این پژوهش عبارتاند از :جنسیت مرد ،غیرورزشکار بودن ،مبتال نبودن به
ناهنجاریهای اسکلتی -عضالنی اندام تحتانی همچون زانوی پرانتزی ،کف پای گود و زانوی عقبرفته،
نداشتن سابقۀ جراحی ،شکستگی ،سوختگی ،مشکالت عصبی-عضالنی ،آسیب یا ضربات جدی در

84

مطالعات طب ورزشی ،دوره  ،13شماره  ،29بهار و تابستان 1400

اندام تحتانی ،عدم استفاده از اندام مصنوعی در ران ،زانو و مچ پا ،نداشتن سابقۀ استفاده از هر نوع
کفی یا کفش طبی ،نداشتن بیماریهای مربوط به اعصاب پیرامونی از شرایط عمومی آزمودنیها بود.
معیارهای خروج از آزمون شامل بیثباتی و شلی در مفاصل ران ،زانو و مچ ،آسیبدیدگی در شش ماه
گذشته ،سابقۀ جراحی و آسیبدیدگی در کمر و اندام تحتانی ،محدودیت فعالیت بنا به دستور پزشک،
عفونت مفصلی مزمن ،معلولیت در اثر اختالالت عصبی-عضالنی .برای بررسی و حصول اطمینان از
سالمت عمومی آزمودنیها حین فعالیت حرکتی انجامشده از پرسشنامۀ ناتوانی عملکردی استفاده
شد .پرسشنامه شامل سه بخش است .بخش اول پنج سؤال مربوط به درد در حین فعالیتهای
عملکردی؛ بخش دوم شامل دو سؤال مربوط به خشکی مفاصل و بخش سوم شامل هفده سؤال مربوط
بهدشواری فعالیتهای مختلف روزانه در بیرون و درون منزل است .در هر سؤال میزان ناتوانی
عملکردی از صفر تا  4رتبهبندی میشود .امتیاز صفر تا  4بهترتیب نشانگر عملکرد مطلوب و بدون
درد ،عملکرد نامطلوب با درد کم ،عملکرد نامطلوب با درد متوسط ،عملکرد نامطلوب با درد شدید و
عملکرد نامطلوب با درد بینهایت است .پایایی و روایی این پرسشنامه در پژوهشهای گذشته نشان
داده شده است .ضریب همبستگی پیرسون آن  %95و روایی آن  %72است ( .)19 ,18پروتکل پژوهش
در کمیتۀ اخالق دانشگاه علوم پزشکی همدان با کد شناسایی  IR.UMSHA.REC.1396.655تصویب
شد .بهمنظور ممانعت از انجام حرکات جبرانی 1در مفاصل باالتر از هیپ از سیستم تحلیل حرکتی
وایکان (چهار دوربین پرسرعت مادون قرمز سری تی) با فرکانس نمونهبرداری 120هرتز و مدل فول
بادی استفاده شد .برای اندازهگیری نیروهای عکسالعمل زمین ،از صفحه نیروی کیستلر (600×400
میلیمتر) با فرکانس نمونهبرداری  1000هرتز استفاده شد .اطالعات با استفاده از فیلتر پایینگذر
باترورث با اردر چهار 2با برش فرکانس  20هرتز پاالیش شد ( .)20روش اجرای آزمون به این صورت
بود که برای اجرای پروتکل خستگی مورد نظر روی دوچرخۀ وینگیت ( Monark Ergomedic
 )894Eساخت آلمان از پروتکل تمرین بیشینه بر اساس وزن آزمودنی به صورت متناوب در تکرارهای
دو دقیقهای و با فاصله یک دقیقه استراحت بین هر کوشش استفاده شد ( .)21برای درک شدت
میزان خستگی مقیاس اصالحشدۀ بورگ به کار برده شد .مقیاس درک فشاری تکنیکی است که برای
کمی کردن شدت فعالیت ورزشی یا تنظیم شدت فعالیت ورزشی و سطح خستگی از آن استفاده
میشود ( .)22در این مطالعه از مقیاس رتبهای بورگ استفاده شده است .در هر مرحله از فعالیت
پروتکل خستگی دوچرخهسواری ،از آزمودنی خواسته شد از عدد صفر تا  10یک عدد را بیان کند که
 .1منظور از حرکات جبرانی ،سازوکارهای جبرانی است که در اثر اختالل در انجام وظیفۀ حرکتی یک بخش در زنجیرۀ
حرکتی رخ میشدهد و توسط بخش باالیی یا پایینی جبران میشود.
2. Fourth Order
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نشانۀ ذهنی خستگی فرد است .نمرۀ صفر تا  1نشاندهندۀ عدم خستگی ،نمرۀ  8تا  9بروز خستگی
زیاد و  10نشاندهندۀ واماندگی بود (.)23
تصویر  -1محاسبة تعداد نمونه با جی پاور

تصویر  -2دوچرخة وینگیت
جدول -1مقیاس بورگ
ارزیابی مقیاس بورگ
عدم خستگی
خستگی خیلی کم
خستگی کم
خستگی معمولی
خستگی زیاد
واماندگی کامل

امتیاز
0-1
2-3
4-5
6-7
8-9
10

قبل از اجرای آزمون نحوۀ انجام پروتکلها به آزمودنیها آموزش داده شد .سپس آزمودنیها به گرم
کردن پرداختند و برای پیشآزمون روی سکویی به ارتفاع  30سانتیمتر قرار گرفتند ،به شکلی که
روی دو پا ایستادند و دستها را روی سهتیغ خاصره قرار دادند .سپس ،درحالیکه پاها برهنه بود ،با
پای برتر از سکو به مرکز صفحه نیرو فرود آمدند .پای برتر پایی تعریف شد که آزمودنی  5فرود از 6
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فرود خود را با آن پا انجام میداد ( .)13آزمودنیها صرفاً عمل فرود را انجام میدادند و به مدت
دستکم  10ثانیه تعادل خود را حفظ میکردند ،در حالی که در تمام مدت اجرای آزمون دستشان
روی لگن بود .،فرودی قابلقبول بود که شامل تماس قسمت میانی و انتهایی در ابتدا ،حفظ تعادل،
توانایی فرود آمدن بدون جهش باشد ( .)24از آزمودنیها خواسته شد ضمن اینکه راستای تنه را حین
فرود حفظ میکنند ( ،)25فرود طبیعی خود را انجام دهند .در ادامه ،برای اجرای پروتکل خستگی،
آزمودنیها بهصورت متناوب در تکرارهای دو دقیقهای و با فاصلۀ یک دقیقه استراحت بین هر کوشش
روی دوچرخه رکاب زدند .این عمل تا هنگامی ادامه مییافت که آزمودنی در انجام کوشش بعد ناتوان
(نقطه واماندگی) شود .در خاتمه ،بالفاصله بعد از القای خستگی تالشهای پس آزمون انجام میشد.
برای اندازهگیری تماس آغازین پا با صفحه نیرو ،مؤلفههای نیروی عکسالعمل در جهت عمودی و نرخ
بارگذاری از صفحه نیروی سهمحوره استفاده شد .تماس پا با زمین لحظهای در نظر گرفته شد که
میزان نیروی عمودی عکسالعمل زمین از  10نیوتن فراتر رود .تقسیمبندی قسمتهای مختلف نیروها
شامل حداکثر نیروی عمودی عکسالعمل در تماس پنجه پا با زمین ،حداقل نیروی عمودی
عکسالعمل (دره) در تماس پنجه پا با زمین ،حداکثر نیروی عمودی عکسالعمل در تماس پاشنه با
زمین ،حداقل نیروی عمودی عکسالعمل در تماس پاشنه با زمین بود .سپس در ادامه برای محاسبۀ
این متغیرها از میانگین دادههای بهدستآمده از فرودهای موفق استفاده شد .مؤلفههای نیروی
عکسالعمل هنگام فرود در جهت عمودی شامل دو اوج (قله) و دو قعر (دره) بودند (.)27 ,26

FZ2

FZ4

Loading rate

FZ3

FZ1

شکل  -1تقسیمبندی قسمتهای مختلف نیروها و نرخ بارگذاری
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میزان بار بهصورت حداکثر نیروی عمودی نرمالشده تقسیم بر زمان رسیدن به حداکثر نیرو از لحظۀ
تماس آغازین پا با زمین محاسبه شد (:)28
حداکثر نیروی عمودی عکسالعمل زمین (نیوتون) در لحظۀ برخورد/وزن بدن (نرمالشده بر حسب
درصدی از وزن بدن) = نرخ بارگذاری
زمان رسیدن به اوج نیرو عمودی( ثانیه)

آزمودنیها با شش تکرار ،با پای غالب روی صفحه نیرو فرود آمدند .میانگین تکرارهای صحیح ،که
دستکم چهار تکرار بود ،برای محاسبات آماری در نظر گرفته شد .دادهها وارد نرمافزار اکسل شد و
برای تحلیل آماری نهایی از نرمافزار اسپیاساس 1ویرایش  24استفاده شد برای توصیف دادهها  .از
میانگین و انحراف استاندارد و برای بررسی نرمال بودن دادهها و امکان استفاده از آزمونهای پارامتریک
از آزمون شاپیروویلک 2استفاده شد .تحلیل دادهها با استفاده از روش آماری تی زوجی در سطح
معناداری ( )P≤ 0/05انجام شد.
نتایج
همانطور که مشاهده میشود ،مشخصات جمعیتشناختی آزمودنیها در جدول  1آورده شده است.
جدول  -2مشخصات جمعیتشناختی (سن ،قد ،وزن) آزمودنیها
انحراف استاندارد ±میانگین

حداقل

حداکثر

سن (سال)

25/3±18/78

19

28

قد (سانتی متر)

178/3±60/88

175

183

جرم (کیلوگرم)

73/4±12/18

67

78

متغیرها

مقایسۀ نتایج پیشآزمون-پسآزمون مؤلفههای نیروی عمودی عکسالعمل زمین هنگام فرود نشان
داد خستگی سبب کاهش حداقل نیروی عمودی عکسالعمل در تماس پنجۀ پا با زمین (کاهش24/71
درصدی) شده است .میزان اندازۀ اثر نیز در سطح باالیی ( )~1/5به دست آمد ( جدول شمارۀ .)2
همچنین نتایج مؤلفۀ حداقل نیروی عمودی عکسالعمل در تماس پاشنۀ با زمین نشان داد خستگی
باعث افزایش میانگین این مؤلفه (افزایش15/72درصدی) شده است و میزان اندازۀ اثر نیز در سطح
)1. SPSS (Statistical Package for the Social Sciences
2. Shapiro-Wilk Test
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باالیی ( )~0/91به دست آمد .ولی مقایسۀ نتایج سایر مؤلفهها هنگام فرود نشان میهد مؤلفههای
حداکثر نیروی عمودی عکسالعمل در تماس پنجۀ پا با زمین و حداقل نیروی عمودی عکسالعمل
در تماس پاشنۀ با زمین ،قبل و بعد از خستگی ،تفاوتی معنادار داشت .نتایج زمان رسیدن به مؤلفههای
نیروی عمودی عکسالعمل زمین هنگام فرود نشان داد خستگی با تمایل به معناداری سبب کاهش
زمان رسیدن به مؤلفۀ زمان رسیدن به حداقل نیروی عمودی عکسالعمل «دره» در تماس پنجۀ پا با
زمین (کاهش  5/83درصدی) شده است .عالوه بر این خستگی باعث شده زمان رسیدن به مؤلفۀ
حداقل نیروی عمودی عکسالعمل در تماس پاشنه با زمین هنگام فرود با کاهش زمان رسیدن به
حداقل نیروی عمودی عکسالعمل در تماس پاشنه با زمین (13/88درصدی) توأم باشد و میزان اندازۀ
اثر نیز در سطح باالیی ( )~0/71به دست آمده است .ولی مقایسۀ نتایج سایر مؤلفههای زمان رسیدن
به نیروی عمودی عکسالعمل زمین هنگام فرود نشان میدهد زمان رسیدن به مؤلفۀ حداکثر نیروی
عمودی عکسالعمل در تماس پنجۀ پا با زمین و زمان رسیدن به مؤلفۀ حداقل نیروی عمودی
عکسالعمل در تماس پاشنۀ با زمین و نیروی عمودی عکسالعمل زمین ،قبل و بعد از خستگی ،تفاوت
معنادار داشت (جدول شمارۀ  .)3مقایسۀ نتایج پیشآزمون-پسآزمونِ نرخ بارگذاری هنگام فرود نشان
میدهد خستگی بر این پارامتر تأثیری ندارد.
جدول  -3نتایج مربوط به مقایسة مؤلفههای نیروی عمودی عکسالعمل زمین (( )Zنیوتن) ،زمان رسیدن به
اوج و نرخ بارگذاری در فازهای مختلف فرود ،قبل و متعاقب خستگی منتج از تمرین
نیروی
عکسالعمل
زمین

مؤلفههای نیروی
عمودی
عکسالعمل

نیروی عمودی
عکسالعمل
(نیوتون)

حداکثر نیروی
عمودی عکسالعمل
در تماس پنجۀ پا با
زمین ()Fz1
حداقل نیروی
عمودی عکسالعمل
در تماس پنجۀ پا با
زمین ()Fz2

خستگی
قبل

973/361±21/60

680/200±43/72

بعد

802/202±22/93

512/225±25/75

T

1/92

5/04

سطح
معناداری

0/087

*0/001

اندازۀ
اثر
0/606

0/593
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جدول  -3نتایج مربوط به مقایسة مؤلفههای نیروی عمودی عکسالعمل زمین (( )Zنیوتن) ،زمان رسیدن به اوج
و نرخ بارگذاری در فازهای مختلف فرود ،قبل و متعاقب خستگی منتج از تمرین
نیروی
عکسالعمل
زمین

نیروی عمودی عکسالعمل
(نیوتون)

مؤلفههای نیروی
عمودی
عکسالعمل
حداکثر نیروی
عمودی عکسالعمل
در تماس پاشنۀ پا با
زمین ()Fz3
حداقل نیروی
عمودی در تماس
پاشنۀ پا با زمین

خستگی
T

سطح
معناداری

0/515

0/214

*0/018

0/912

قبل

بعد

3233/569±30/50

3119/758±37/55

0/677

1412/159±16/18

1634/289±18/28

-2/87

اندازۀ
اثر

()Fz4
زمان رسیدن به
حداکثر نیروی
عمودی در تماس
پنجۀ پا با زمین
()TFz1

زمان رسیدن به نیروها (میلیثانیه)

زمان رسیدن به
حداقل نیروی
عمودی (دره) در
تماس پنجۀ پا با

0/0±0095/0026

0/0±0137/0030

0/0±0091/0039

0/0±0129/0037

0/703

2/22

0/50

0/053

0/226

0/705

زمین ()TFz2
زمان رسیدن به
حداکثر نیروی
عمودی در تماس
پاشنۀ با زمین
()TFz3
زمان رسیدن به
حداقل نیروی
عمودی در تماس
پاشنۀ پا با زمین
(TFz4

0/0±0573/0128

0/0±0548/0170

1/30

0/226

0/411

0/0±1023/0257

0/0±0881/0271

2/26

*0/050

0/716

عالمت (*) بیانگر اختالف بین قبل و متعاقب خستگی در اثر تمرین است و آزمون آماری تی وابسته است
(.)˂P 0/0۵
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بحث و نتیجهگیری
هدف از مطالعۀ حاضر تأثیر خستگی القایی بر مؤلفههای نیروی عمودی عکسالعمل زمین و میزان بار
واردشده هنگام فرود بود .مقایسۀ نتایج مؤلفههای نیروی عمودی عکسالعمل زمین هنگام فرود نشان
داد خستگی سبب کاهش حداقل نیروی عمودی عکسالعمل در تماس پنجۀ پا با زمین شده است.
همچنین نتایج مؤلفۀ حداقل نیروی عمودی عکسالعمل در تماس پاشنۀ با زمین نشان داد خستگی
باعث افزایش میانگین این مؤلفه شده است ،ولی مقایسۀ نتایج سایر مؤلفهها هنگام فرود نشان میدهد
بین مؤلفههای حداکثر نیروی عمودی عکسالعمل در تماس پنجۀ پا با زمین و حداقل نیروی عمودی
عکسالعمل در تماس پاشنۀ با زمین ،قبل و بعد از خستگی ،تفاوتی معنادار وجود دارد .نتایج زمان
رسیدن به مؤلفههای نیروی عمودی عکسالعمل زمین هنگام فرود نشان داد خستگی با تمایلی به
معناداری سبب کاهش زمان رسیدن به مؤلفۀ حداقل نیروی عمودی عکسالعمل «دره» در تماس
پنجۀ پا با زمین شده است .عالوه بر این ،خستگی باعث شده زمان رسیدن به مؤلفۀ حداقل نیروی
عمودی عکسالعمل در تماس پاشنۀ با زمین هنگام فرود با کاهش زمان رسیدن به حداقل نیروی
عمودی عکسالعمل در تماس پاشنه با زمین توام باشد .خستگی باعث کاهش حداقل نیروی عمودی
عکسالعمل در تماس پنجه پا با زمین شد که این نتایج با یافتههای پژوهش مکلین و همکاران
( )2007همخوانی داشت ( ،)29ولی با نتایج کلیس و همکاران ( )2009همسو نبود .به نظر میرسد
این ناهمخوانی به دلیل تفاوت ارتفاع فرود و نوع استراتژی فرود باشد ( .)16ازجمله دالیل احتمالی
دیگری که میتواند توجیهی برای میزان کمتر شدن نیرو باشد این است که خستگی رخداده در
عضالت موافق با عملکرد چهارسر رانی در حین فرود میتواند بر میزان فلکشن مفصل زانو بیفزاید؛
بنابراین ،با توجه به اینکه در شرایط خستگی ،اختالل و کاهش در عملکرد عضالت قابل مشاهده است،
قدرت تولید نیروی انفجاری عضالت کاهش پیدا کرده است؛ بنابراین نیروی کمتری به زمین واردشده
و در نتیجه به کاهش عملکرد عضلۀ چهارسر رانی و افزایش میزان فلکشن مفصل زانو در لحظۀ تماس
پنجه پا با زمین در حین فرود منجر شده است( .)30همچنین ،نتایج این مطالعه نشان داد خستگی
میانگین حداقل نیروی عمودی عکسالعمل را در تماس پاشنه با زمین افزایش میدهد .نتایج این
پژوهش علیرغم تفاوت در نوع ارتفاع فرود و الگوی حرکتی انجامشده با نتایج پژوهش دانشمندی و
همکاران (  )2003مبنی بر افزایش نیروهای عکسالعمل زمین همخوانی داشت ( ،)31ولی با نتایج
پژوهش رضی و همکاران ( )2018همسو نبود .ازجمله دالیل توجیهی این ناهمسویی میتوان به نوع
پروتکل خستگی انجامشده اشاره کرد که عمل نشستوبرخاست بوده است ( )30از دالیل توجیهی
افزایش نیروهای عکسالعمل عمودی زمین هنگام تماس پنجه بعد از القای خستگی میتوان به تأثیر
این موضوع بر بارگیری سیستم عضالنی-اسکلتی اشاره کرد .ممکن است در اثر پروتکل و ایجاد سفتی
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عضالنی و تغییرات ساختاری شاهد اختالل در عملکرد اندام تحتانی ،بهخصوص طی حرکات و
انقباضات درونگرا و برونگرای در ساق پا باشیم و عملکرد فلکشنی بهخوبی توسط عضالت این ناحیه
انجام نشئد و نیروی بیش از حد نرمال در نقطۀ اوج دوم وارد شود .پژوهشهای گذشته نشان دادهاند
یکی از مهمترین نیروهای وارد بر بدن هنگام فرود ،نیروی عمودی عکسالعمل زمین است که از بزرگی
این نیرو بهعنوان عاملی خطرزا برای بروز آسیب در مفاصل مچ ،زانو و ران یاد شدهاست (.)32
در مقابل ،هنگام فرود در لحظۀ تماس پاشنۀ پا با زمین مؤلفۀ حداقل نیروی عمودی عکسالعمل
زمین بر اثر خستگی افزایش یافته است و درنتیجه ،تبادل انرژی و اندازۀ حرکت از لحظۀ برخورد ،در
مقیسه با قبل از آن تغییر کرده است که سبب میشود موج شوک حاصل از آن به مقداری بزرگتر
به بدن انتقال یابد که با نتایج اوتمن و همکاران ( )2006همخوانی داشت ( .)33قابل ذکر است
پژوهشی ناهمسو با این مورد در دسترس نبوده استکه ازجمله دالیل میتوان به این موارد اشاره کرد:
این موج میتواند در فعالیتهای مکرر به استرس فراکچر و بیماریهای تخریب کنندۀ مفصلی نظیر
استئوآرتریت و آسیب به لیگامانها منجر شود ( .)34پژوهشهای قبلی نشان دادهاند که افزایش
نیروهای عمودی عکسالعمل زمین باعث افزایش نیروی فشاری بر مفاصل اندام تحتانی بهخصوص در
قسمت مچ و زانو میشود ( .)35ازجملۀ این پژوهشها نتیجۀ پست و همکاران ( )2002بود که نشان
دادند عوامل بروز اختالالت اسکلتی-عضالنی در زانو را میتوان در اختالالت مچ پا جستجو کرد که بر
اجزای باالتر زنجیرۀ حرکتی تأثیرگذار است ( .)36همانطور که در پژوهشهای قبلی ذکر شده ،پارگی
رباط متقاطع قدامی یکی از عمومیترین آسیبها در فعالیتهای مختلف روزانه و ورزشی است (.)37
 72درصد آسیبهای رباط متقاطع قدامی در نتیجۀ سازوکارهای غیربرخوردی و  25درصد در نتیجه
سازوکارهای برخوردی است ( .)38از افزایش نیروی عکسالعمل بهعنوان یکی از عوامل مرتبط با شیوع
آسیب رباط متقاطع قدامی نام برده شده و متغیرهای کینتیکی ازجمله نیروهای عکسالعمل عمودی
زمین ،میزان نرخ بارگذاری و زمان رسیدن به اوج نیروها را میتوان پیشبینی مناسب برای تعیین
آسیبهای غیربرخوردی رباط متقاطع قدامی دانست ( .)16با توجه به مطالب ذکرشده در این پژوهش،
به دلیل افزایش نیروی برخوردی پاشنه ،خواه ناخواه خطر ابتال به آسیبهای اندام تحتانی در افراد
وجود دارد .نتایج پژوهش حاضر نشان داد هنگام خستگی زمان رسیدن به حداقل نیروی عمودی
عکسالعمل (دره) در تماس پاشنه پا با زمین کاهش مییابد؛ یعنی اعمال بار روی مفاصل در زمان
سریعتری انجام میشود و این خود میتواند عامل خطرزای احتمالی محسوب شود .به دلیل خستگی
عضالت اندام تحتانی در لحظۀ برخورد پاشنه با زمین حین فرود ،بار زیادی در زمان کوتاهی روی پا
شکل میگیرد که این عوامل بهعنوان عاملی خطرزا در افزایش خطرات سقوط و آسیب به ساختارهای
مختلف اندام تحتانی و بافتهای نرم در نظر گرفته میشود ( .)39نتایج این پژوهش با برخی پژوهشها
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همچون باربری و همکاران ( )2013همسو ( )40و با نتایج برخی دیگر ازجمله جهرینگ و همکاران
( )2009همسو نبود ( .)17از دالیل توجیهی ناهمخوانی نتایج میتوان به ارتفاع فرود متفاوت اشاره
کرد .دو فاکتور اصلی در محاسبۀ نرخ بارگذاری شامل حداکثر نیروی عکسالعمل زمین و زمان رسیدن
به آن نیرو است .اگر میزان نیروی عکسالعمل زمین زیاد باشد و زمان رسیدن به آن نیز زیاد باشد،
نرخ بارگذاری افزایش پیدا نمیکند ،اما اگر زمان رسیدن به آن کاهش یابد باعث افزایش نرخ بارگذاری
میشود .نتایج پژوهش حاضر نشان داد بین میزان نرخ بارگذاری ،قبل و بعد از خستگی ،اختالف
معناداری وجود ندارد و این به دلیل بیاثر بودن خستگی بر مؤلفههای نرخ بارگذاری است .پیشنهاد
میشود در پژوهشهای آتی مؤلفههای حساستر از قبیل ایمپالس و گشتاور آزاد بهصورت تخصصیتر
ارزیابی شوند.
نتایج نشان داد خستگی بر عملکرد اندام تحتانی در حین فرود افراد اثرگذار است و باعث تغییر
ویژگیهای نیروی عمودی عکسالعمل زمین در مؤلفههای حداقلی (قعر) میشود .با توجه به تغییرات
نیروی عکسالعمل و زمان رسیدن سریعتر به مؤلفههای نیرو در این حرکت خطر ابتال به آسیبهای
اندام تحتانی افزایش پیدا میکند .گفتنی است ،زمان رسیدن سریعتر به نیروی عکسالعمل عمودی
هنگام تماس پا با زمین خود عاملی خطرزا در پرش یا فرودها تلقی میشوند .بنابراین ارائۀ راهکارهای
پیشگیری از این عامل خطر میتواند نقشی بسیار مهم ایفا کنند .ازاینرو ،پیشنهاد میشود بازخورد
حاصل از تغییرات این پارامترهای بیومکانیکی مکمل راهکارهای درمان شود و پیشگیری از این عوامل
خطر جزء فعالیت و بازتوانی درمانگران ،فیزیوتراپها و سایر گروهها در نظر گرفته شود.
محدودیتهای پژوهش
یکی از محدودیتهای این پژوهش مطالعه روی مردان است و با توجه به تفاوتهای جنسیتی تعمیم
نتایج به کل جامعه غیرممکن است .از دیگر محدودیتهای پژوهش حاضر بررسی نشدن فعالیتهای
الکترومایوگرافی عضالت همزمان با سایر مؤلفههای کینماتیک و کینتیکی است.
سپاسگزاری
مؤلفان این مقاله صمیمانه از همکاری افراد شرکتکننده در این پژوهش سپاسگزاری میکنند.
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